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  ::  ةةــــــالمقدمالمقدم
وىداا السدلوك دسدد الاددرات اليعبايدة ادليدوالع ل العيندم الفد   دن  يعكس الفن السلوك اإلنساين ادلبدد،     

  الناحييني الوظيفية واجلينالية  وتيوااق ىاتان الناحييان ليحينم بني طلايها اإلبددا، واالبيكار ل العيندم الفد 
والعصدددور  والددداس دسدددد ايدددو اإلنسدددان الفندددان الددددور الكا دددم ل الفندددون اجلينيلدددة  ينيددد  رلاال دددا عددد  ا ز ندددة

 . ادلخيلفة   ن رسم؛ وتصويل؛ و خزف؛ وضلت؛ وطباعة؛ و عادن وغاىا
 
اللؤيددة واليدداول واليعبددا :اددالفن ييينيدد  بالل دداوز الاويددة والدددواا  ادليينددة  ددن عينليددات ال ددعور الددداخل  وىدد     

الفندددون  دددم  الدددق تاينيهدددا  و وىددد  سسددداس العيندددم الفددد   ل االنفعددداع والينفددديس واالنعكددداس وىددد  ادلخل دددات 
اجلينيلة  ن إشغاع الاول العام ل  ا تاد و  ن إرىاف احلس  وتز يدة ادل داعل  وتاويدة الدلواب  بدني رلداالت 

 .احلياع عا ة وبني رليينعا ا  وىاه الل اوز الق تداعو إىل اليادم واليحضل واسيحداث  اىو  ديد
 

 دددلس والددداس يبددددس باليلااويدددة ل اندددون بدددان الفدددن ىدددو  دددن لدددينن السدددلوك الب«م9998»ويدددلب سبدددو اخلدددا     
ا طفدداع إىل اليانيددة عنددد الكبددار   ااددد يددزود الفددن ال خصددية اإلنسددانية بالتاددة الددق  كنددو  ددن الينفدديس عددن 
  دداعله واناعاتددو الددق تعكددس  بادوددو ال خصددية  ودكددن اياسددها ودددب االسدديينيا، نددا واالسددي ابة إليهددا شلددن 

للفدلول  علللدا البصدلس والعالد  ل اسدييعاو تكدوين اللوحدة الفنيدة   د  ادللاعداحولنا  ن الناداد و ادليداواني با
 . ا داوية والق ذلا العالاة باليعبا الف  للفنان و دب خ اتو

 
وحدددني يوا دددو الفندددان ادل دددكالت اليصدددينيينية ل اسدددينباط ادلفدددلدات ال دددكلية  وإىل سن يصدددم إىل  لحلدددة      

 . لحلة انيااع ُ نسق و  دروس دلا حولو  ن اللؤب السيكيناع عينم ا   ديداالسيادلار الف  اهو يل ا دل
  دن حيدا الصدياغةُ   ينوعدة   كل والبصداع س دزا   االفنان ادلصينم إذ ييفحص الطبيعة  ن حولو  يا الً بالف       

 .سو اللونية وىو نداا يكون ذا حصيلة مجة  ن اإلحيددا ات الدددد دكليةُ 
نسددان العاليددة والو دانيددة  ينددا ولليددا ا الفعدداع ل  ىدداه اللؤيددا ادلخيلفددة يدداه البييددة الطبيعيددة تدددُخم حدداالت اإل 

 : «م5005»ذ لىا شوا 
درا يدة ودا ايهدا  دن  ااادة  و دزاج  واُددرات اسديولو ية  وبيولو يدة:  داخليةوى  إ ا       . يصلة بُادرتدو اإل 

ا تعييند عينلية اليصينيم على الينظيم البصلس و يفية رؤيدة تيينتم ل العالاة بالطبيعة  حي:  خارجيةوالتانية 
الطبيعدددة واليندددو، ايهدددا  وييحددددد  فهدددوم الطبيعدددة بادلظددداىل اخلار يدددة سو الوااعيدددة ل شدددكاع و دددا تيضددديننها  دددن 

الي دكيلية للينددر ات  مسنظينة بناوية ل مجي  الكدداونات احلية  و ن ىنا اخيلف الفنانون ل اخييارىم دلفلدا 
 . يعية وعناصلىا  االاوانني الطبيعية ى  احملور البحت  الق تعييند عليها الصياغات الي كيليةالطب
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ذلدام بكدم بان البيية الطبيعيدة ىد   نبد  اإل   «م9984» ينا ااذلا احلسي  ويؤ د تاريخ الفن و ؤرخوه           
د، وذلد  ودا وع للفندان ادلبُدلس ا أ اهد  ادلصددر الفكد. ا ساليب ادلخيلفة  ن زلا اع داياة  سو رلدلده  بسدطو

ع علددى عظينددة اخلددالق عددز و ددم سددس مجاليددة وتنظيينددات حل يددة بعناصددلىا الال اويددة والددق تدددُ تزخددل بددو  ددن سُ 
 . للنظام ال ا م ل خلق النسب اليصينيينية البديعة ل شكاع البناوية ل سعظم ادلخلواات إىل سصغلىا

 
ة ل رلدداالت العلددوم ادلخيلفددة و ددا ذلددا  ددن تددا ا  بددا ووالدد  علددى رؤب ونظددلاً لليطددورات ادلعاصددلع لليانيدد     

يددايف ل ىدداا السدديال  ددا سورده إبددلاىيم ف باسدداليبو الي ليبيددة ادلي ددددع  الفنددان ادلعاصددل الدداس ابيعددد عددن ادلددالو 
 9837-9776الفنددددان اإلصلليددزس   John Constable  ددون  ونسدددديايم:عددن  ددا االددو  «م9979»

للدراسددات العلينيددة ادليعلاددة بددداصوع علددم الطبيعددة ادليعددددع  ااددد سددا ت ىدداه اإل كانيددات ل  خبضددو، الفددن
البحا عن  ا بداخم الطدبيعة  ن خالع الك ف اجملهدلس وادلااط  الطُولية والعللدية  دن العناصدل الطبيعيدة  

ت الي دكيلية  وإال سصددبحت سينيددداج عدن طليددق اليحليدم  واليطبيددق دلعاجلدة ادل ددكالوالدق تدددا  الفندان إىل اال  
سعينااًل س اددية را دع  وىو  ا نوه إليو رلدينوعة  ن سساتاع الفن حوع الف دكل الدي ليديب  دن ططديم العالادات 

ىنددددلس  دددداتيس : كدددل  وىددددو  دددا اتبعددددو  تددددا  ددددن رواد الفدددن ادلعاصددددل س تددداعل ددددة للف  الددددتابية واسدددديبداذلا بادددوب زلُ 
Henri Matisse 9869-9954  ع سديزان ؛ وبددوPaul Cezanne 9839-9906 ؛ و بيددت

 .Piet Mondrian 9866-9944 ندريان 
ن الطبيعددة ل حيدداع الفنددان احلددديا الااوينددة علددى السددفة بددا «م9994»النددوارج   ينددا وبينددت ااطينددة سبددو      

ه الطبيعدددة  وىدددو  دددا س ددددالبييدددة يدددد ىددد  زلاولدددة للوصدددوع إىل حايادددة اليددداول الفددد  ل ص والي ل   بددددس الددديخلُ 
؛ و شددوا ؛ و البددزاز « م5000»و عبددد الفيدداح  ؛«م9990»اضددم : البدداحتون ل الفددن وال بيددة الفنيددة س تدداع

العدا  الع يدب للين هدل الداس  وحد  إىل  بسد  صدورهسبان اليصينيم يو د ل الطبيعة ل واالوا « م5005»
 .اد يكون  الوااً للعلينا  اا 

 ينددا سولددحها  يلفددورد عددن   «م9999»لددق ي ددا إليهددا غددلاو بدددا، ل اليصددينيم واوتباددى  ولددوعية اإل      
 . درع على الطالاة  وادللونة  وا صالةددددددددل الادرع على اليحويل إىل ش   آخل  و ال  الاُ  «.ت.د»حنورع 

سن إعددادع تنظدديم ا اكددار وربطهددا تبعدداً خلطددة  عينددة ىدد  الادددرع اجلوىليددة  «م9974»واعيدد  ولدد  عددن باليدد  
 .وا، اليفكا اإلبداع لكم سن
ذلييددة انيددة عددن طليددق الينفيددا   تلمجددة الفكددلع يناشددد ليحايددق البنددا  اليصددينيين  ل العينددم الفدد   وحيددا سن    

بوساو   ينوعة ل تكوينات ذات ايينة مجالية  ويهدف ادلصينم س ندا  تنفيدا ذلد  البندا  اليصدينيين  إىل حدم 
 .«م5005»زليندعن  .الياً ادل كالت الق توا هو تصينيينياً  وتانياً  ومج



  

- 5 - 

ادانون تنديظم علدى سساسدو ا  دزا  ادلكوندة ذلييدة العيندم الفد   وادلصدينم س ندا  بندا  ىدو االبنا  اليصدينيين       
لادانون  وعالادات تناسدبية بدني العناصدل تعيندم وااداً  تصينييناتو يبحا  وحيلدم  ويصدوع عناصدله ليحادق نُظينداً 

 .عدد ادلسيويات زُلكم الينفياخاص حيكينها  اي ا ب ل نظام بناو   ي
 

اليعا ددم ادلباشددل بددني العدددني الب ددلية والبييددة الطبيعيدددة لددو حددس خدداص ييابلدددو الفنددان  باعيبدداره ادلعدددادع إن      
والدق دكدن سن نعي ىدا ل ىداه احلالدة عدا الً ىا داً  دن  ن دطات   ال كل  الاس ييعلض لو ل حياتو اليو يدة

ياع  إىل  انب س ييها لليعلف على  فداىيم سسدس اليصدينيم وتعليفاتدو   دال  العينلية اإلبداعية وتكوين اخل
اعيبارىا سحد ادلداخم ادلهينة لعالاة ادلصينم بالنظليات العلينية احلديتة الق تيضينن اليحليدم الفد   وال  يدب 

 . البناو  لليصينيم
خدددد ع سدددداباة و اااددددة اإنددددو يادددددم يلبددددة طكينهددددا  ؛ ةتصددددينيينيوالفنددددان ادلصددددينم عنددددد تاددددددو حللددددوع  

 .لنظلع الفنان العا ة وادلخيزلة البصلس اإلدراك و و ال   علو اتية سليلفة ادلصادر  
 ل ىدداه الدراسددة احلاليددة ادداوم علددى اكددلع النظددل ل  ددزا  البناويددة للح ددلات الطبدداع  وعليددو اددإن اليصددينيم     

ق يدحاليم بإنيظدا ابطة شليزع إبداعيدة تنطلدق    تصينيينية اتوحد ةعا  وصناحمللية وادلنيااع ليصينيم الصياغات 
  وىدد   ددن سىددم خصدداوص نظليددة اجل دديالت الددق ىدد  سحددد اددلو، نظليددات عناصددل اليصددينيم الفدد و  سساسدديات

علم ل إطدار شددا م ذس  عدال عاددالين ل علم الدق تفسددل سديكولو ية الدديعلم  ويدا تاددوم بياددت عينليدة الدديأ الديأ 
الدق ادام ندا  ةوالدراسدات الي ليبيدة وغدا الي ليبيد نسداة   دن خدالع البحدوثو اآلرا  ادلرلينوعة  ن ا اكار س

؛ والعدا  ا  ليكدد  Max Frhimr 9880-9943 للفل ييند ددا س :  ييند   س تداععليندا  علدم الدنفس اليعل  
 Wolfgang للىولف دان   دو ا دلداين او ؛Kurt Koffka 9886-9949  دورث  واكداذو ا صم ا دلاين  

Koehler 9887-9967 ــــــاً علددددددى النظليددددددات االرتباطيددددددة  وعلددددددى  :أوالً   وت دددددديينم نظليددددددات الدددددديعلم  :ثاني
وى  الق تنحدر  نهدا نظليدة اجل ديالت وىد  سيضداً نظددددلية الديعلم باالسيبصدار    النظليات ادلعلاية سو اجملالية 

لوحدددع النظددلع سو إدراك العالاددات  وياصددد نددا تكددوين  لدد  سو تنظدديم سو شددكم سو ىييددة  ليددة تيضددينن ىدداه ا
 .إىل الكم ابم اجلز  على اعيبار سن الكم س تل  ن رللد رلينو، ا  زا 

 

 
البالغة لليصينيم و دب ارتباطو باليوظيف الف  و ا يعزز ذل  ىدو  صددر اسديلهام  ا  يةويد الدارسة      

درات البصددلية   وعنددد كددل   والُاددا  ددا يلادد   سدديوب اليدداول الفدد  للينسدديلهم وتوسددعة داوددلع الف  وىددا اليصددينيم 
توظيدف اليصدينيم بعينددم اد  اهدو االرتاددا  ل ادلهدارع اليدويددة والياديليدة ل اليداول  الصددحي  ليوظيدف العينددم 

وعليددو تددلب الدارسددة سن سصددالة اإلبدددا، اليصددينيين   ددن خددالع ادلنفددا  ددن ا عيندداع الفنيددة يُدددرس  .اليصددينيين  
لددف عددن العينددم الياليدددس ل سنددو دكددن اخلددلوج عددن  ددن خددالع و هددات اليكددوين  سددس اليصددينيم  الددق  ي
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س وىد   نحددرع  دن العينليدات ادلنه يدة ؤية  ديدع  ن خالع  عطيات احل دادلولو، وال كم  وييعداه إىل رُ 
ضوج  لحلة اليخطي  لل كم العدام لليصدا يم ُطددد اإل دلا ات دع ظلوف  وابم نُ لليصينيم والق طكينها ع  

ىددد   دددن وحددددع وانسددد ام  واتدددزان وإيادددا، بددداليكلار باليددددرج بدددالينو،  و دددن ل باسدددس اليصدددينيم ل تكو ينهدددا و 
 .«م5005 »االتزان واليناسب والسيادع  ينا ذ لىا شوا  

تددددايف الفكددددلع وادلولددددو، والوظيفددددة  ل اإل كانيددددات ادليددددوالع ل اخلا ددددات وا دوات  «م9997»وعنددددد زلينددددد 
سدددس ل  الظددداىل احملسددوس  ددن عالادددة  وىكدداا اددإن ا ُ سددس اليصدددينيينية  ددا ىدد  إالوا ُ ( درات ا داويددةالُادد)

 .«م5005»اااة ادل ا ينة الاابلة لليغا واالسينباط  ينا ولحها البزازاليصينيم ى   ز   ن التأ 
والضدددو  ( الكيلدددة)  واحل دددم ( ادلسددداحة )وييبددد  ىددداه العينليدددة عناصدددل اليصدددينيم  دددن الناطدددة واخلددد  وال دددكم 

وييفدق  «م5005»  شدوا (إطدار العيندم)واللدون والفدلاع وىييدة الددد كم ( يةالايم السطدددح)والظم   وادللينس 
 . «م9998» عو سبو اخلا 

 
ذا هدد لعيندم اد  درات الدق  ُ ووا سن سحد سىداف ال بية الفنية يسدعى إىل تنينيدة ادلهدارات اليدويدة  والُاد      

 الددق تلادد   ددن ايينددة ىدداه ادلهددارات  اليدويددة  ددن الفنددون احلليليددةُ  بال اشددةُ  اددن الطباعددةُ  وباعيبددار   حددس مجدداي
عددزز صلاحهددا  ااددد ظهددلت اليطددورات عليهددا وسُدخلددت اليانيددات احلديتددة   وحدد  ظهددلت وتزيددد  ددن  ود ددا وتُ 
 .  ات الفنية الق اد يها الساحة الي كيلية لا  اخل   ادلسيوب الف  علىالفن اجللاايك  بو و  ديد وىو 

الندداً عددن سدددعاد 999حيددا يل ددد  تارىلهددا إىل  اليدداريخ ددل  ندددا اظهددلت  سدداليبهاوس اكددلع الطباعددةو ن      
بكددم سبعادىددا وسدوا ددا  دد  ا خددا بعددني االعيبددار تغددا وطددوع طلياددة الطباعددة واليانيددة الااتيددة  «م9977»زلينددد

اع سنددو دكددن رؤيددة اجليندد «م9958»  ينددا ونددوه  اللنددادروسددب نددو، اليانيددة ادلسدديخد ة   اإلبداعيددة لكددم انددان 
مجدداع النينددوذج اخلطدد   ومجدداع اخلدد  عنددد نالددو إىل السددط  ادلطبددو،  : للصددددور ادلطبوعددددة عددددلى  لاحددم  ددالث

 .وسخااً احلالة ادلطبوعة
واخلدلوج وددولو، آخدل بطليادة  وتكون اجلاذبية ل العينم الطباع  عند ا تلسسها الصفة الي ليدية للينطبوعدة 

 .ياً ر زية وسليزلة بدالً  ن تصويله طبيع
وذلددد    دددن سوسددد  الطدددلل اني ددداراً ل رلددداع عينليدددات الطباعدددة  احلليليدددةُ  بال اشدددةُ  باعدددةُ عيددد  طليادددة الط  وتُ      

لسدددهوليها الفاوادددة وادلددددب الواسددد  ذلدددا وتعييندددد ل طباعيهدددا علدددى ادلعلو دددات ا ساسدددية ل نسددد ة ادلسددديخد ة 
 .وإطارات الطب  وادلواد احلساسة و علاة ا حبار ل عينلية الطب  ذا ا

 و دن ىندا تن دا ادوارل للينسديويات الفنيدة للينطبوعدات والددق ىد   ايداس بدني اجليدد والدلدس  حيدا سن  دداور
الطباعة وسصوذلا اعييندت على اخل ات ال ا ية الاددة باعيبارىا نوعاً  ن سندوا، الطباعدة اليدويدة وادد سُدخلدت 

 .عليها اإل كانات اليكنولو ية ادلعاصلع والق ُدكنها  ن اليطور ليصب  طباعة يدوية  سيحد ة
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با دددا واحددددع  دددن سىدددم  «م5005»وتعييندددد الطباعدددة اعيينددداداً  ليددداً علدددى اليصدددينيم  حيدددا ي دددا احليلدددة     
اليانيدددات الدددق سدددا ت ل ن دددل ادلعلادددة علدددى نطدددال واسددد   ولدددوال الطباعدددة لبايدددت الب دددلية بطييدددة ل  سدددا ا 

 .احلضارية و  تنيام ىاه النالة الواسعة ل رلاع ادلعلاة
 
الدارسددة بيصددينيينات  ت ددل  فهددوم الطباعددة بال اشددة احلليليددة  ددن مجيدد  زلاورىددا ااددد ااو ددن ىدداا ادلنطلددق    

 وادلنااع لعيندم الي لبدة  حل لات احمللية للينينلكة العلبية السعوديةلبعض اة  ن ا  زا  البناوية ط سينبطباعية 
وتنينيددة ادلهدددارات  لطباعدددة بال اشددة احلليليدددة لاددديم ال ددكلية واإلدرا يدددة  ليوظيفهددا بادلدددا ايهددا  دددن  ددلا  ل وذلدد 

 .د   كلة الدراسة يطد متو ن ىاا  الفنية اليدوية  ن خالذلا 
  

  ::مشكلة الدراسةمشكلة الدراسة
والدراسددددددات ادللتبطدددددددة  طددددددال، علددددددى الدراسددددددات ل رلدددددداع الطباعددددددة بال اشددددددة احلليليددددددة  ددددددن خددددددالع اإل    

اضلصدلت   دكلة الدراسدة ل سندو مت اخييدار ح دلات البييددة احملليدة   باليصينيينات ادلسيوحاع  ن البييدة الطبيعدة
عددن طليددق ادلددنه  الوصددف   ددن خددالع نظليددة  سددينباط اليصددينيينات الطباعيددة  إلللينددددينلكة العلبيددة السددعودية 

ىدو  اجل يالت ل إ لا  يلبدة ذاتيدة  حيدا عالادة الكدم واجلدز  بدالفكل ادلبدد، االندات  االيداى  للكدم العدام 
 .مجاي خالصة مج  العينليات اجلزوية باجملينو، وح  النهاية ليكوين تصينيم 

ليصدا يم باعيبارىدا  تدااً يق ادلنه  الوصف     إ دلا  الي لبدة الااتيدة ل اسدينباط االدارسة تطباد اا ت و     
صدددا يم ح ددلات البييددة احملليددة للينلكددة العلبيدددة السددعودية  وتوظيددف ىدداه اليلدددبعض  ددن ا  ددزا  البناويددة انيدداً  

 :الدراسة ل السؤاع اللويس الياي  كلة وتيحدد  للطباعة بال اشة احلليلية
 

 م البنائيــة للحشــرات المحليــة لتكــونلصــياغات التشــكيلية القائمــة علــى تحليــل الــنظمــا هــي ا 
 مثيراً فنياً في الطباعة بالشاشة الحريرية؟

 :وتتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت التالية 
 ؟ة احمللية دد ا العنداصل ادلسيلهينة  ن البيي .9

 كل الفنان احملل  ؟بيية احملدددلية ل  يدد الا ا دور  .5

 ؟احمللية  ا الصياغات الي كيلية الااوينة  ن طليم النظم البناوية جلزييات س سام احل لات .3

 ؟لات البيية احمللية ح س سام زييات ادلسيوحاع  ن  ة ا الايم الفنيدة اجلينالية للينفلدات اليصينييني .4

  نسب ليددوظيف ىداه اليصددينيينات؟داع  ا ا ا سدلوو الطبد .5
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  : : أهداف الدراسة أهداف الدراسة 
 :هدف الدراسة ما يلي تست

س سدام ة احمللية ل ادلفلدات ال كلية ادلسيوحاع  ن دداللؤية ادلي ددع  ن العناصل الطبيعية للبييطايق  .9
 .ادلنيااع للي لبة احل لات

دليبعدددة السدددينباط وا  دددن خدددالع اليحليدددم علادددة سبعددداد الاددديم الفنيدددة اجليناليدددة ل العالادددات اليصدددينيينية  .5
 .ة احلليليةل اشتصينيينات طباعية با

إ دددلا  دراسدددات ال بيدددة الفنيدددة واخلاصدددة بالطباعدددة بال اشدددة احلليليدددة ل تكا دددم ادلعاجلدددات الي دددكيلية  .3
 .للداللة على اليانية

 

 ::أهمية الدراسة أهمية الدراسة 
 :الضوء على إلقاءقد تساهم في  أنهاتتضح أهمية الدراسة في 

تصددينيينات  إ ددلا االسدديفادع  نهددا ل و  ناويددة للح ددلات احملليددة بتكا ددم ادلعاجلددات الي ددكيلية للددنظم ال .9
 .الطباعة بال اشة احلليلية

 .البيية احمللية  احد ادلصادر اذلا ة إل لا  رلاع اليصينيينات الفنية  .5

 .الطباعة اليدوية بال اشة احلليلية  باسلووبيكارية ل توظيف اليصينيينات ايينة ادلهارع اال .3

 
 ::حدود الدراسةحدود الدراسة

 :تقتصر الدراسة على الحدود التالية
 .ىد9435للسنة الدراسية  ن العام ا وع  الفصم الدراس :احلدود الز انية:سوالً 
 .الالب باسم ال بية  صص تلبية انية سم ا عة :احلدود ادلكانية: انياً 
حيددا مت اخييددار ح ددلع  ددن  احلليددة البييددة ح ددلات  ددن   بعددض  ددن احل ددلات ادلنيادداع :احلدددود ادلولددوعية: التدداً 

احل دددلية  _البييدددة_ ددددوع الفوندددة سسددداسعلدددى  اوالدددق مت اخييارىددد   89ص( 5)دوع  ددد يولدددحهاو  دددم رتبدددة 
 .«م5005»  يوي  للينينلكة العلبية السعودية واق تاسيم احلوا لس

 
  :ةوذل  للين رات اليالي

  تيفددق احل ددلات ل صددفا ا العا ددة و يلددف  ددن حيددا ال ددكم وال  يب  و ددال  طدددث اليغدداات
 ن تطورات بييية وورا ية  ىاا  دا  ا لات  لا  عينلية النينو و ا يطلس عليهالفسيولو ية   سام احل

 .مس  للدارسة بيوس  النظلع اليصينيينية للح لع الواحدع  الق  يل   لاحم منو س تل
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  والكدم اذلاودم  دن اليخطيطدات  اليفصيالت الدايادة   ن احمللية  ا تييني  بو س زا  س سام احل لات
 .ةدود اخلار يالداخل  واحل البناوية
   طديدددددد اجملينوعدددددة احل دددددلية ل وادددددق اسددددديينارع ادلالحظدددددة الدددددق سدددددا ت ح دددددلع  دددددم ادددددد مت اخييدددددار

 .89ص (5)اجلديدع والق ظهلت ل  دوع 

  و دن وطدلح  نطدق  ديدد وا كدل إبدداع     ناحيدة مجاليدة  الاحل لات  دن و غايلع عن ي ددع  رؤية
  ت احليدددة  دددن حيدددا اددددرا ا الوظيفيدددةول الكاونددداعلدددى سدددا تفواهدددال  آخدددلب الادددوع العظييندددةناحيدددة 
 . النظام البيي  للطبيعة توازن الكبا لودورىا 

 :طديد ادليغاات : رابعاً 
 .اعة بال اشة احلليليةددام   سسلوو الطبددادلسي غاددددادلي .9

الفوندة  اع  دن  ددوعاحل دلات ادلنياد   سدامالدنظم البناويدة  ن داع  دددد    تصا يم  سيوحددغا اليابدددددادلي .5
 .ص لبيية احمللية احل لية ل_ البيية_

 :رلاع الدراسة : خا ساً 

 .ليةددددليددة احلدداشد دداعة بالددفن الطبددا  لددطبيداع اليدداجمل
 

 ::ااجراءاتهجراءاتهإإخطوات  الدراسة و خطوات  الدراسة و 
 :تنقسم هذه الدراسة الى جانبين 

 .دراسة نظلية تيبعية  .9

 .دراسة يدلبة ذاتية .5

 : ب النظريالجان: أوالً 
 :سرب   باحا وى  تيب  ايها الدارسة ادلنه  الوصف  لدراسة 

 "عناصل البيية الطددددبيعية والدراسددددات ادليعددددلاة نا .9
 "ادددددن اليصدددينيم والدراسدددات ادليعددددلاة بو .5
 "الطددددددددددباعدددةادددددددددددن ادددددددددددن  .3

لات ادلنيادددداع للي لبددددة الي ددددكيلية عددددن طليددددق اسدددديينارع احل دددد س سدددداموتاددددوم الدارسددددة بدراسددددة تيبعيددددة جلزييددددات 
وعلدى ا بعداد اإلدرا يدة للاديم (ا سدس والعناصدل )ادلالحظة الق تيضينن علدى ا بعداد البناويدة للاديم اجليناليدة 

  .( التلا  ال كل )اليعباية 
 :الجانب التجريبي العملي: ثانياً 
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الااويندددددة علدددددى و   ادللسدددددو ة يدددددوياً صدددددينيينات الطباعيددددة ل تنفيدددددا رلينوعددددة  دددددن الي ي ددددكيليةيلبددددة الدارسدددددة ال
 اليصددينيين  الفددنالي ليددب و  اددنالبييددة احملليددة وادلعييندددع علددى  ددلات احملوريددة وال ددكلية حلاسدديخالص ال ا يددب 

وى  اسددديينارع البحدددا  سداعوالدددق مت اخييارىدددا بنددداً ا علدددى  .للخدددلوج النهددداو  ل توظيفهدددا لليصدددينيم الطبددداع 
  .ادلالحظة

 
 ::ات  الدراسةات  الدراسةمصطلحمصطلح

  :فيما يلي عرض للمصطلحات وتعريفها اصطالحاً وإجرائيا والتي تشملها الدراسة 
 :تعريف الطباعة

ول لغددة الفنددان  رمسدداً خطيدداً سو تصددينييناً  لسددو اً ..ت ددا ادلطبوعددة إىل الصددورع ادلناولددة  ددن لوحددة انيددة  ددا"    
 «م9958» دددايلزعدددن "  للطبددد صدددص ح دددلس سو سددديار حليدددلس سل  طبوعددداً عدددن لدددوح خ ددديب سو  عددددين سو

 .977ص
 : رئيسية أنواع ثالثة إلى الطباعة فن ينقسم

 اخلا دات  دن ذلد  وغدا ادلعددن سو ليميالليندو  سو اخل دب  داحلفل علدى:بدارز  سدط  طباعدة  دنال 

 . الطباعة عند احل  تليا  الق ى  البارزع ا  ا ن  ن ل وذ ادلسيحد ة

 عند احل  تليا  الق ى  الغاولع ا  ا ن  ن وذل  ادلعدن لىع  احلفل :غاول سط   ن الطباعة 

 . الطباعة

 سو بالبارزع ليست ايو احل  تليا  الق ا  ا ن  ن الليتو لال حلفل ا:الطباعة  ن سط   سيو 

  «م5007 » عن السعيد. عادلغايل 

 
 :وتعليفها إ لاويا

اع اإلسينساخ ادلخيلف بانواعو ولو عدع الو،  ن ى  احد سنوا، الفنون اليدوية اإلبداعية  ل رل}    
م اليانيات الطباعية والق يع  عنها الفنان وسب  يولو  ادلعييندع على ا دوات وادلهارات اخلاصة بك

 .{نو،
 

 :طباعة الشاشة الحريرية 
ن   سحددث السادلاف سو السيار احلليدلس وىدو احددب طدلل الطباعدة   الدق ن دات ل سواودم ىداا الادل "     

بعددد ا لدوان ( وىد  السد  احلليليدة )طلل ا دا  ل الطباعة وى  طليادة للطباعدة ادللوندة تسديخدم ايهدا الدواح 
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؛ سس ا دددا تددد ك لييسدددلو خدددالع السددديار " االسينسدددم "وتبسدددي  ىددداه ا لدددوان بطليادددة . الدددق يليددددىا الفندددان 
 .996ص «م9958» ايلزن ع"الق  انت اد تل ت ايها ايحات  احلليلس  ن خالع النا 

الطباعة احلليلية ى   دن سحددث طدلل الطباعدة الدق تالودم ا عينداع الفنيدة وا غدلاض الي اريدة لبسداطيها "    
 .65ص«م5003»الصالعن "ص مثنها وسهوليها ورخ

 
 :وتعليفها إ لاويا

  لناددم اليصددينيم  عبددارع عددن وسددي  مجدداي عدداي ادلهددارع   يسدديخدم عازلددو اخلدداص علددى احلليددل ادل دددود}    
 {.الف  بداة واح اف   والاس حيدده  ااس اإلطار على السط  ادلع  

 
 :تعريف الحشرات 

 شددددعبة ددددن طاوفددددة احل ددددلات   اليصددددنيف ا  تددددل اني ددددارا و ا وسدددد  ل  الاااريددددة سللوادددداتاحل ددددلات "     
ادلينلكدة   وى  ت كم اجملينوعة ا  تل تنوعاً  ن الكاوندات احليدة علدى سدط  ا رض  دن   فصليات ا ر م

 .ويكيبيديا ادلوسوعة احللععن  ".ح لاتية( رلينوعة) رتبة  35ىل   وى  ال حبليو   وتناسم إ احليوانية
 : وتعليفها إ لاوياً 

 اونددات حيددة تددلب بددالعني اجملددلدع و اجملهليددة  ددن خلددق ا  تعدداىل سبددد، وصددور ايهددا واددد ذ ددلت علددى لسددانو }
عزو م ل الالآن الكلت و اد  عم ذلا اخلصاوص اخلاصدة لليكيدف ا بددس ل شدكاع البيييدة ادلخيلفدة وحد  

 {. اية العا 
 

 : التصميم
وحددددع شدددكلية او  إلن دددا اليخطدددي  ادليكا دددم "باندددو ىدددو   «م9998»اخلدددا وياصدددد باليصدددينيم عدددن سبدددو     

صياغة  ديدع  بيكلع لعناصل العينم الف  ل عالاات ت كيلية ذات إحكدام  ددم الغدلض اجلينداي والنفعد  
 .940ص " ل الوات نفسو

اس اس اليناسق ال-ىو تنظيم وتنسيق رلينو، العناصل  او اال زا  الداخلية ل  م  ييناس  لل    ادلني "
 .99ص«م5005»شوا  عن "دين  بني اجلانب اجليناي والنفع  ل وات واحد 

 
 :وتعلاو الدارسة إ لاوياً 

 يلة  ن العينليات اليصينيينية وادلعييندع على ا سس والعناصل السيخلاج صياغة ت كيلية  دم } بانو  
 .{اكلع صاحبو الفنية 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 :تالجشتلنظرية 
ىدد  الكددم  اجل دديلتالصدديغة   سو الددنين  سو تعدد  ال ددكم  ا صددمانيددة كلينددة  سدليددة لت صدديغو لفظاجل دديل    

ااخلصاوص العاودع لصيغة الكم  يلف عن رليندو، خصداوص .  ا  زا  سوادليكا م وليس رلينو، للوحدات 
 .الق ييالف  نها الكم  ا  زا 

ت  ددن وانطلادد. لعاددود البددا لع  ددن الاددلن السددابق درسددة ن ددات خددالع ا ت ل علددم الددنفس اهدد اجل دديل س ددا 
عدن  .الكدم  إطداراجلز   ن لدينن  إدراك  ويا ييم  ا  زا ضلو ال كم الكل  ال ضلو سيكولو ية اإلدراك 

 .«م9977»رزول  
إذا تغدا سحدد س زاودو  عدام تكدون  زوياتدو  لتبطدة إرتباطدا اعداال ويدا س دا تنظديم " «ت.د» لديفن: ادد اداع و 

 .5ص«م6002»ا ر ل  عن  "العام الكل  اليغيا تغيا ل ال كم ييب  ىاا
 

 :إ لاويا اوتعليفه
نظليددة علددم نفددس تلبويددة تعليينيددة تيضددينن  ددن الاددوانني ادلسدديحد ة الددق تييناشددى  دد  عصددل اليكنولو يددة واددد }

  ددار ة الفنددون جلينيدد  وىددو الدددليم علددى  الي ددكيلنيالفنددانني  سعيندداعطباددت ىدداه النظليددة تصددويلياً  ددن خددالع 
 .{العلوم سنوا،

 



 - 31 -  

 
 
 
 

   

 
 
 
 

 

 :أدبيات الدراسـة
 .ةـالدراسات السابق: أولا 
 .ريــار النظـــــــــــاإلط: ثانياا 



-  ٔٗ- 

  

 الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : أولا أولا:: 
 

واستلهام الفنان لتصاميم فنية متجددة ،ةــــدراسات مرتبطـة بدراسة الطبيع. 
ةصميميـدراسات مرتبطـة بدراسة القيم الت. 
نّ ـــــــــــريب في الـفـــدراسات مرتبطـة بالتج. 
ةــــــدراسات مرتبطـة بدراسة فنون الـطباع. 
 المحلية  شـراتـالحبدراسة دراسات مرتبطـة. 
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 :واستلهام الفنان لتصاميم فنية متجدد ،دراسات مرتبطة بدراسة الطبيعة:ٔ-ٔ

  إلثـرا  التعبيـر بصـفتها مصـدراا ظم البنائية لألنسجة والخاليا الطبيعية النُ  (ـٕٕٓٓ)مها، . العثيمني
ــة الفنيــة،  ـ أرسػػالم ماتريػػري  نػػ  م كػػةرة، بييػػم الة،يػػم الرت يػػم، نريػػ  الة،يػػم الرت يػػم، تامعػػم الفنــي فــي التربي

 .القرى
يػػػا نامػػا ، راسػػػم لي ػػػات  ريػػػارة مػػػ  ح ،دراسػػم لمييػػػم ارينػػػا اجػػػ هت الري ػػرية لري ػػػارب ذاايػػػم لي ارسػػػم

بلؿ ليريعنػػ  الرتػػ  مػػ  رػػ ىل فػػريم مػػ اري ذبرينيػػمإوالػػهت فػػ ؼ  ،نريػػاف لػػ   ريػػف الهكػػ  ا هػػريريػػ  اإلت
لبلسػػريرتادة م هػػا ا ا ويػػ   ؛والػػ    الن اةيػػم ،واألنريػػ م ،عي يػػم  ا ااماليػػم ال ارييػػم مػػ  ا بليػػاالنػػ  الرؤيػػم 

 .سس الريصمي  ول اصرهأف يرينقها دراسم أوالهت جيب  ،نريانيمالريصمي  الرت  ،القي  اجرانطم ،الطنيعيم اإل
نريػ م األ واُػَعػ   هلاـ ليرت  الريكػهيي،، إثراء و إمص ر  اُع الطنيعم أف ه  نرياةت هذه ال راسم أوبانا م  

د ا الريعنػػ  الرتػػ ، زبألػػا األنريػػ م وا بليػػا إىل ن ػػاـ ربهػػ   ػػ    ثريػػاً  مػػ ربلً  وا بليػػا الطنيعيػػم سبثػػي   ،الن اةيػػم
 .م،عاد الهام ي األالريهةي ات ال ارييم هلذه الع اصر ه، الهت سبث   ف  أارايب ، اةها، و 

تػي أنه جيب الريعرؼ ليى الن يم ال ارييم ليع ي  م  ل اصر الطنيعم مػ  أ :هذه ال راسموم  اةصيات 
فػػاؽ آته ة اجبلةمػم الػهت اريػيم الرترصػم لرتػريم نريػاـ الة،يػم الرت يػم ،ػاألأيألػا جيػب ا ويػ  ألمػاؿ الرت يػم، و ثػراء األإ

،ال راسػػػات  اسػػػم الرتػػػ ّ ىل اةثيػػػف در إ،اإلضػػػافم  .لينحػػػا واال،ريهػػػار لينػػػروج لػػػ  ال طػػػاؽ اجػػػ لةؼ ؛الريبلميػػػذ
 .تي اةسيا م اري الري ريبأال نيقم م  

 ،دات ت يػػ ة ليريعنػػ  الرتػػ  ليػػى الريصػػمي ،االارتػػاؽ ا درػػةؿ مرتػػر  اً وثيقػػاً واػػرانه هػػذه ال راسػػم ارانا ػػ
ألف   ؛والػهت اعريمػ  ليػى اجػ اري الري رينيػم لن ػاء مرتػردات الريصػمي  ،واةسيا جمػاؿ الرؤيػم  العاديػم  إىل ا هريػم

 .ال راسم احلاليم اريرييه  م  الع اصر الطنيعيم والهت زبريي  ل  ال راسم احلاليم ا اررييار الع اصر اجريرييهمم
  الصــــيااات التشـــــايلية القائمـــــة علـــــئ تحليــــ  الـــــنظم البنائيـــــة لـــــبع   (ٕٓٓٓ)سػػػػػحر، . ال  ػػػػار

رة، بييػػم رسػػالم ماتريػػري  نػػ  م كػػة الفطريــات دمــدت  لتصــميم اللوخــة التترفيــة متعــددة ا ســط ، 
 .الة،يم الرت يم، نري  الريصميمات الُ ررفيم، تامعم حيةاف

حيػػػا نامػػػا ، راسػػػم اصػػػميميم ليصػػػي   ،دراسػػػم لمييػػػم ارينػػػا اجػػػ هت الريحيييػػػ، لري ػػػارب ذاايػػػم لي ارسػػػم
ات الكػهييم ليرتطريػات حػ  واجريغػ    ،ؼ ليػى ا صػاةا الن اةيػموالػهت فػ ؼ إىل الريعػر   ،الريكهيييم ليرتطريػات

 ،،ػالعمف الرترانػ، ،اإلحريػاسوالػهت اعطػ، القػ رة  ،سػطمدة األم  الريصميمات اجريع    لمي جممةلمٍ اصي إىل 
يهػػػام، والنعػػػ  هػػػا، حيػػػا يػػػري  مػػػ  وتهػػػم ن ػػػر ال ارسػػػم الػػػ مت ،ػػػني النعػػػ  اإلوالػػػهت اعريمػػػ  ليػػػى لةامػػػي ربققّ 

 . رليهمنيةاوح  درةؿ الريصامي   اً نةرامي،ا اً والذي يألرت، تة  ،احلقيق،
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 ؛ال راسػػػم ،ال راسػػػم احلاليػػػم ا االسػػػرييهاـ مػػػ  الع اصػػػر الطنيعيػػػم الػػػهت ربػػػيه ،الرت ػػػاف اجنػػػ عواػػػرانه هػػػذه 
الريصػمي  مريػريه ؼ  ف  أوزبرييػ  لػ  ال راسػم احلاليػم ا  ،ضرتاء الريصمي  ، وضاع ت يػ ة نػ  معريػادةإحيا 

 .م ا ال راسم احلاليم وله  هة اصمي  مريطّ  ،،النع  الثبلث،
 دــــة فــــي وديــــان الصــــحراوات المصــــرية دمصــــدر إلثــــرا  التصــــميمات الحر  (ٕٓٓٓ)ث ػػػػاء، . شػػػػية

 .رسالم ماتريري  ن  م كةرة، بييم الة،يم الرت يم، نري  الريصميمات الُ ررفيم، تامعم حيةافالتترفية، 
بع صػػر اصػػميم، مػػ  ل اصػػر اصػػمي    ،نػػا اجػػ هت الةصػػرت، الريحيييػػ، ا حربػػم الةديػػافدراسػػم لمييػػم اريّ 

 .ةحم ال ررفيمم ليّ يلريصميمم دب ري حرب، ت ي  ليى اجرتردات ااما ال ارسحيا ن ،اليةحم ال ررفيم
حيػا  ،فقػهثراء الريصػمي  إل ؛وارانه هذه ال راسم ،ال راسم احلاليم ا االشةاؾ ،االسرييهاـ م  الطنيعم

 .ه اؼ و، اةيم ا طمزبريي  ا اج هت واأل
 ،والعضـــوية للصـــخور دمـــدت  تجريبـــي إلثـــرا  اللوخـــة  ةالتراديـــب الهندســـي (ٜٜٜٔ)ميػػػاف، إ. ليػػػ

 .رسالم ماتريري  ن  م كةرة، بييم الة،يم الرت يم، نري  الريصميمات الُ ررفيم، تامعم حيةافالتترفية، 
واػػػرانه هػػػذه ال راسػػػم ،ال راسػػػم احلاليػػػم ا هػػػ ؼ إثػػػراء اليةحػػػم الرت يػػػم الريصػػػميميم اجعريمػػػ ة ليػػػى اجػػػ هت 

والريمػاس لريحقيػف وحػ ة  ،والري ػاور ،والريهنػ  والريصػغ  ،ضػافمواإل ،م هػا احلػذؼ ؛الري رية مػ  لػ ة ارابيػب
وذلػ  ال ررفيػم ،الطنيعػم النيةلةتيػم  مالريصػميمياسػرييهاـ اليةحػم وأيألػاً اريرتػف ا م ه يػم  .، اء اليةحم ال ررفيم

وم ه يػم الػػػ راسم  ،ةوزبرييػ  ا اررييػار الع اصػر اجريػريم ّ  ،وهػة ليػ  الصػنةر ،، راسػم فػرع مػ  هػذه الرتػروع
 .اإل ار العمي، الهت األ ّ 
 ترفــئ المجســم ةائمـــة رؤيــة مســـتحدثة لتــدريي التصــميم التُ  ،(د،ت )، لنػػ ه ،ضبػػػ  ليػػػ . إ،راهيػػػػػػ

، بييػػم حبػػا م كػػةر، دراســة العنا ــر العضــوية الطبيعيــة مــن تــالب الرؤيــة المبا ــرة والمجهريــة علــئ
 .، تامعم نطرالة،يم، نري  الة،يم الرت يم

 :، أمههػاوه، ا  رج ربػا لػ ة وػاور ،ره اؼ اجقر  أيعريم  هذا النحا ليى الري ر،م الريعييميم لريحقيف 
 ، ا رّيػػػ لريػػػ ريس الريصػػػمي  ال رػػػرا حػػػرّ  هػػػةي  زرػػػراا اسػػػرين اـ ل اصػػػر الريصػػػمي  او  ،م الرت يػػػمؤيػػػا ميػػػم الر 

هبػا مػ  لبلنػات اكػهيييم ونػي  دراؾ مػا ، وإي الطنيعمبرياب الطالب الق رة ليى ا مّ إىل إ :ويه ؼ النحا
وا  ػػػػي  ور،ػػػػه العبلنػػػػات  ،االنيئػػػػم ا يطػػػػم هبػػػػ دراسػػػػم وربييػػػػي األشػػػػهاؿ الطنيعيػػػػم اوالريػػػػ ريب ليػػػػى  ،صباليػػػػم

 .ونةانني الريصمي  الهت ربهمه لريةظيرتها داري العمي الرت  ،اقـة لييها بريكاؼ ال    الن اةيم الهتا و 
واةظيرتهػػا م معااػػم  ،ػػ ال،بريػػاب مهػػارة الريرتهػػ  اإلإمري ةلػػم، و الطالػػب خبػػجات ت يػػ ة و  ،ػػذل  ميػػ ّ 
 .اليةحم ال ررفيم
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  مـــن "جـــت "دراســـة تجريبيـــة فـــي تاـــوين الصـــور مـــن تـــالب تو يـــ   (ٜٗٛٔ)إ،ػػػراهي ، .  لنػػػ الغ
 .رسالم ماتريري  ن  م كةرة، بييم الة،يم الرت يم، تامعم حيةافعنا ر الطبيعة في ترديبات جديدة، 

اجػػ هت الريحيييػػػ، ل راسػػػم األلمػػػاؿ و  ،الري ػػػرية ا الريكػػػهيي والصػػػيانم نػػػا اجػػ هتدراسػػم لري ر،ػػػم ذاايػػػم اري
وم رسػم ااكػريالا ا اهػةي  الصػةر،  ،ليى اجرتاهي  العيميم الهت الريم ت ليى ن ريم الػ    اجريري  ةالرت يم 

 .  ار الهيإذل  م  ربلؿ اةظي  اا ء ا العمي الرت  م  و 
، اليػػم لريهةي ػػات مريػػريح ثم مػػ  اةظيػػ  تػػ ء مػػ  تريػػ  إف يػػم و ىل اقػػ ًن رؤى إفػػ ؼ هػػذه ال راسػػم 

 ،ىل لمييػػػات الريكػػػػهيي مػػػ  اهػػػػرارإوالػػػػذي فألػػػا فيػػػػه الريصػػػمي   -صػػػا،االهػػػ  ،األ–نريػػػاف وهػػػة اليػػػػ  اإل
العمييػػػػػات  ف  أ :وهػػػػػ، ،صػػػػحم فروضػػػػػهامػػػػػ  ال راسػػػػػم  هحققريػػػػػمػػػػا  إىلضػػػػػافم إو  ،وحػػػػػذؼ ،واصػػػػػغ  ،واهنػػػػ 
  ،ذات اربينات ت ي ةمهانات اكهيييم إاهك  ل   مالريصميمي

 .،ي هما لبلنم نرينيمالعبلنم ال اهرة  الرت  و اا ء م  بي هة بي مريهامي ا العمي ف  أأيألاً و 
حيػا فرييػ  الع صػر اجريػريةحى  ؛وارانه هذه ال راسم ،ال راسم احلاليم ا االسػرييهاـ مػ  النيئػم الطنيعػم

وهػة  ،وم رسػم ااكػريالا ،اج هت الريحييي، ا ن ريػم الػ    ناعاّ اا  ف ال راسرينيواريرتّ  ،م  الي  إىل احلكرات
 .السريعراض ال راسمالذي اسريرتادت م ه ال ارسم بم ري اا ء 
 

 :ةدراسات مرتبطة بدراسة القيم التصميمي: ٕ-ٔ

 ةائمة علئ تو يـ  الـنظم اإليقاعيـة لمختـارات  بتاار تصميمات زترفيةا (٘ٔٗٔ)ميمم، أ. لاشةر
رسػػالم ماتريػػري  نػػ  م كػػةرة، بييػػم الة،يػػم الرت يػػم، مــن زتــارز ا زيــا  الشــعبية الســعودية ومامالتهــا، 

 .نري  الة،يم الرت يم، تامعم أـ القرى
 ،صػػػرتريه مصػػػ راً مػػػ  مصػػػادر الرؤيػػػمنػػػا اجػػػ هت الةصػػػرت، الريحيييػػػ، ل رػػػارؼ الػػػةاث الريػػػعةدي دراسػػػم اريّ  
ا ال راسػػػم وارينّػػػ ،لؤلزيػػػاء ال ريػػػاةيم ومهمبلفػػػا منػػػاجهةّ  ،ليمرتػػػردات األساسػػػيم قػػػاً ؼ األبثػػػر اعمّ والريعػػػرّ  الرت يػػػم،

 .ال ماين واجهاين ،الةاث الكعة :اج هت الريارف، الذي يريعى إىل ااما ،ني النع ي 
ليػم ليةحػ ات ال ررفيػم حيا ف ؼ ال راسم إىل إجياد م ري ذبرية م  ربلؿ ال    الريكهيييم واإليقا

الريػمم  اتاجريريم ة م  الةاث لريحقيف اصميمات زررفيم منريهرة مرانطػم ،ػالقي  الرت يػم وااماليػم واجريػريقيم ذ
ال ارسم إىل جممةلػم مػ  الػ    الن اةيػم ناةمػم  ياْ اةصّ : واريمريا هذه ال راسم ،ال رياةت الرياليم ،ا اصم ،اجميهم

لييهػا نػةانني اإلدراؾ  رتْ والهت أث ػ ،  بي لةف م  الريصامي  ذات النع ي حبيا اةظ   ،ليى ال رارؼ الكعنيم
 .النصري 
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ا ميػػم  وأيألػاً  ،لبلسػػريرتادة م هػا ا ألمػػاؿ ف يػم ح يثػػم ؛واةصػ، هػػذه ال راسػم ،ري ػػاوؿ فػروع الرتػػ  الكػعة
 .الق رات اإل، اليم م  ربلؿ ا اوؿ اجةروث الكعة ،ك،ء م  ال راسم والريحييي

وبػػذل  ا م ه هػػا اجرينػػا  ،اوحػػ  ا جمػػاؿ الرينّصػػ ،ال راسػػم لػػ  ال راسػػم احلاليػػم بييػػاً وزبرييػػ  هػػذه 
ه اجنرييرتػػم وبػػذل  مػػ   نيعػػم األسػػس اإلنكػػاةيم، ونػػ  نػػوتةان ،االسػػريرتادة م هػػا ا ،ػػاب الريصػػمي  سبّػػاْ ولهػ  

ا يطػػم مػػا ارػػريبلؼ  رتػػف هػػذه ال راسػػم ،ال راسػػم احلاليػػم ا اسػػرييهاـ اجرتػػردات الريصػػميميم مػػ  النيئػػم ا ييػػماريّ 
 .اجادة اجريري نطم

  م والخامــة فـــي تحقيــ  القـــيم الملمســية فـــي دور المصـــم   ،(ـٕ٘ٓٓ) ،ضبػػ  رفعػػػا سػػييمافأ. ومػػ
 حبا م كةر  –تامعم اجي  سعةد  التصميمات التترفية،

لػػػ   ريػػػف الري رتيػػػذ ،ةسػػػاةه مري ةلػػػم ا  ،ىل ارصبػػػم الن ػػػاء الريصػػػميم، ا العمػػػي الرتػػػ إيهػػػ ؼ النحػػػا 
اجكػػهبلت الػػهت    أث ػػاء ا رتيػػذ ذلػػ  الن ػػاء الريصػػميم، إىل حػػي  اهةي ػػات ذات نيمػػم صباليػػم، ويهػػ ؼ اجصػػم  

 .اةاتهه اصميمياً، واق ياً، وصبالياً 
اماليػػات   ا ارتهمػػه ربقيػػف القيمػػم اجيمريػػيم ا الريصػػميمات ال ررفيػػم الريمػػاداً ليػػى دور اجػػػػصم   ويػػري ّ 

 .ا امم
ا  الةسػيطمربقيف النع  الثالا م  رػبلؿ اةظيػ  اجػادة  :تراء ا طةات الرياليم إ  النحا ليى مويعري

وليى  لألةيم العبلنم ،ني نػي  الريصػمي  ( ما وراء الريصمي )ميريافي يقا الريصمي   ،ة األسطمالريهةي ات مريع د  
 . و، يم الريصمي  ومعطيات الطنيعم

. طنيعم إىل الريصػػػػػػػمي ػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػي  اجيمريػػػػػػػيم مػػػػػػػ  الجممةلػػػػػػػات األلمػػػػػػػاؿ الرت يػػػػػػػم الػػػػػػػهت ربق ػػػػػػػوسبثييهػػػػػػػا ا 
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 .دراسات مرتبطة بالتجريب في الفن:ٖ-ٔ

 فــي " بــي  الطيــور"تقنيــة الحــوار مــل الشــا  الجــاىت فــي الطبيعــة  ،(ـٕٗٓٓ)هيػػاـ، .لنػػ  الغرتػػار
 .اجي  لن  الع ي تامعم رسالم ماتريري  ن  م كةرة، عم  مشغولت فنية مستحدثة، 

حيا ناما ، راسم الرؤيم النصػريم  ؛دراسم لمييم ارينا اج هت الةصرت، الريحييي، لري ارب ذاايم لي ارسم
والػػهت اريػػال  ا اةتيػػه  ،وا ارتيػػمال ارييػػم  :نػػاحيرينيلػػ   ريػػف العبلنػػم ال ػػاهرة ليػػى الكػػهي الطنيعػػ، مػػ  

 .م احلةارعمي الرت  ال هاة، ،طريقواررييار اج  ةمم الكهييم لي
درابػ، لرتهػر ليرصػي  اجعػرا واإل هنػا مػ ريٌ أل ؛شػهاهلا والقػي  ااماليػمأال ارسم الطنيعم و   رحاحيا 

 .وبذل  الري ريب ا الريصمي  لير،ه ،ني ا امم والريصمي  ، اإل، ال،الرت اف 
ا يػػػ ة الطنيعػػم نقطػػػم انطػػبلؽ الرت ػػػةف ليريكػػهيي والةبيػػػب والصػػيانم ا أف   :هػػذه ال راسػػػم نريػػػاةتبانػػا 

رت ،طنيعػػم الكػػهي نػػ  اػػ ثّ و  ،ذلػػ  نػػ  سػػال  ليػػى اةافػػف اجكػػغةلم الرت يػػم مػػا الرتػػ  اجعاصػػر ف  أو  ،ليري ريػػي 
حبيا ربريةي ليػى صػيانات مري ةلػم ،رؤيػم مريػريح ثم ذات ن ػاـ ، ػاة، مريػرييه  مػ  اربينػات  ،اااه  لينيض
 .ن  م لةفم 

سػػػػرارها ول اصػػػػر أوالهكػػػػ  لػػػػ   ،الطنيعػػػػمواػػػػرانه هػػػػذه ال راسػػػػم ،ال راسػػػػم احلاليػػػػم ا االسػػػػرييهاـ مػػػػ  
 ،والػػذي يقصػػ  ا هػػذه ال راسػػم ،اجػػ ري الري ػػرية ،السػػريهماؿ العمػػي الريصػػمي  ؛اكػػهيبلفا  ،طريقػػم احلػػةار

 .، ال،نم الريكهيييم ا الرتهر اإليريال  ليى الطبل سيةؾٍ إىل  ؼواهلاد
لمييػػػػات الري ريػػػػب    مػػػػ  مػػػػ اريوالكػػػػهي ا رّيػػػػ ،وزبرييػػػػ  مػػػػ  حيػػػػا الري رتيػػػػذ ا اطنيػػػػف الريصػػػػمي 

 .ت ي  ىل  رازٍ إلادة الري  ي  ليكهي القاة  إو  ،والريحةير
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 :دراسات مرتبطة بدراسة فنون الطباعة:ٗ-ٔ
 بـة مـن دراسة تجريبية لتنظيم العالةـة بـين اللـون والتاـرار للبصـمة المردّ  ،(ـٜٜٓٔ)لرتػاؼ،. لمراف

 .الة،يم الرت يم، تامعم حيةافييم ن  م كةرة، ب بريةراهرسالم د تالب مصفوفة متوالية، 
حيػا نامػا ،ري  ػػي  اجػ ربات الريكػهيييم ليم ػػريت  ؛نػا اجػ هت الريحيييػػ، لري ػارب ذاايػم لي ارسػػمدراسػم اريّ 
مػػ  رػػبلؿ مصػػرتةفم مريةاليػػم مػػ  ربلهلػػا يهػػةف  ،ات العبلنػػم ،ػػني اليػػةف والريهػػرارسػػاس مريغػػ ّ أالطنػػال، ليػػى 

وهػػػ، ،ػػػذل  مػػػ ري مػػػ  فػػػرص الري ريػػػب والري  يػػػ  ا الػػػ     ،م طيػػػف الريرتهػػػ  اجنػػػ ع ليصػػػيانات الطناليػػػم
 . ة م  اهرار اليةفالريهراريم ا جماؿ الطنالم الي ويم م  ربلؿ اةافر العبلنات اجريغ ّ 

هػػػػ  الع اصػػػػر الرت يػػػػم الػػػػهت اسػػػػرين ما ا الرتػػػػ  أف اليػػػػةف مػػػػ  أ :بكػػػػرتا ال راسػػػػم لػػػػ  ال ريػػػػاةت الرياليػػػػم
 سػػػبلم، والػػػذي َ   لػػػ ور الػػػرةيس ا الكػػػنهات اهل  سػػيم ليرتػػػ  اإلييعػػػب الريهػػرار ا يألػػػاً أو  ،الريكػػهيي، اجعاصػػػر

 .االسرييهاـ م  وح ااه ،كهي معاصر 
ف ػػػاف ليري ريػػػب  مػػػاـ بػػػي  أنػػػه مػػػ  رػػػبلؿ ل اصػػػر الريصػػػمي  يرتػػػريم ا ػػػاؿ أومػػػ  اةصػػػيات هػػػذه الرسػػػالم 

 ،ب بةحػ ة  ناليػمرّبػيألاً ميه  ُصػ ا القالػب اجأو  ،وإنرياج اليةحات الرت يم ،بل راسم القالب اجربّ  ؛والنحا
 . ح ى مرتردااه بةح ة مريريقيمإواسرين اـ 

، لػػاـ ليرؤيػػم الرت يػػم وربقيػػف ن ػػاـ بيّػػ ،واػػرانه هػػذه ال راسػػم ،ال راسػػم احلاليػػم ا دراسػػم أسػػس الريصػػمي 
يػم ن يػم ثػراء اجرتػردة ،ريرتاصػيي اعن  إو  ،م  حيا دراسم القةانني الن اةيم ليطنيعػم ؛الكاميم ليمرتردات الريكهيييم

 .ربلؿ مرتهـة الري ريب م  
  رسػػالم ماتريػػري  تطويــل ةوالــب البصــمات الطباعيــة لتحقيــ  القــيم الفنيــة،  ،(ـٖٕٓٓ) دي ػػا، .ومػػ

 .ن  م كةرة، نري  األشغاؿ الرت يم والةاث الكعة، بييم الة،يم الرت يم، تامعم حيةاف
امػػػةد الرتهػػػري ا ا ر مػػػ حيػػػا نامػػػا ،ػػػالريحر   ؛نػػػا اجػػػ هت الةصػػػرت، لري ػػػارب ذاايػػػم لي راسػػػمدراسػػػم اريّ 

، اليػػم ا لػػاب النصػػمات لػػ   ريػػف ىل فػػريم جمػػاؿ الطبلنػػم اإلإلمػػ ت ألهنػػا  ،الطناليػػماصػػميمات اليةحػػم 
والري ريػػػب اجرتريػػػةح ا  * لةميريػػػاؿ  رػػػبلؿ اةحيػػػ  واطةيػػػا  ،صػػػمات األمػػػ ،فيريػػػرتات مػػػ ارس الرتػػػ  اجعاصػػػرة

ا الريكػػػهيييم لهػػػي م رسػػػم ورصاةصػػػه وفقػػػاً  ،الرتهػػػر الريصػػػميم، لػػػ   ريػػػف دمػػػت االذباهػػػات الرت يػػػم احل يثػػػم
مهيم دراسم الرت ػةف أمهها أم  الريةصيات الهت باف م  الع ي  وذبرت ال ارسم  ، اصم ،ا ه ونيمه الكهييما

نػػػه جيػػػب اطنيػػػف الطنالػػػم ،النصػػػمم ا ا ػػػاؿ أىل نػػػي  ف يػػػم، و إواالذباهػػػات الرت يػػػم احل يثػػػم ليةصػػػةؿ  ،الق ميػػػم
ىل ميػادي  اإل،ػ اع واال،ريهػار إنه ميه  ا روج هبا م  الريهرار والريػطحيم إحيا  ،الريعييم، ليمراحي ال راسيم

. 
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سػاس ا ، ػاء اليةحػم أارانه هذه ال راسم ،ال راسم احلاليم ا اسرين اـ ل صػر ا ػه بع صػر اكػهيي، و 
حػػػات جب يػػػم ثريػػػم لية أىل إال راسػػػم اةصػػػيا  ف  أم نريػػػاةت ال راسػػػم ا واريأّلػػػ ،اجػػػ هت الري ػػػرية ،إانػػػاعالطناليػػػم 

اا،عػػػػم ليرتيريػػػػرتات اجنرييرتػػػػم ليرتػػػػ   ،لةميريػػػػاؿوالري ريػػػػب مػػػػ  مقػػػػا ا ووصػػػػبلت األ ، ناليػػػػم واسػػػػعم ا الريعنػػػػ 
 .ا ، اء الريكهيي الرت  ا لبلنات مرينادلم  واالسريرتادة م  ل صر ا ه   ،احل يا

ـ ومػػػ  حيػػػا اسػػػرييها ،ىل الكاشػػػم احلريريػػػمإوزبرييػػػ  ا م ه يػػػم ال راسػػػم واق يػػػم الطنالػػػم مػػػ  النصػػػمم 
 .ىل احلكراتإم م  اج ارس الرت يم مةضةع اليةح

اكػػمي وصػػبلت ونطالػػات مػػ  رامػػم األلةميريػػاؿ اجريػػرين ـ ا األنػػراض اجنرييرتػػم : لةميريػػاؿمقػػا ا األ*
 .اج اض ، الكنا،ي ، ال واليب، األ،ةاب، ون ها :لي يهةر مثي

  أثــر الجرافيــت التجــاري علــئ تشــاي  الخصــائل التعبيريــة للصــورة الفنيــة  ،(ـٕٔٓٓ)رًن، .بامػػي
رسػػالم ماتريػػري  نػػ  م كػػةرة، نريػػ  الريصػػميمات اجطنةلػػم، بييػػم الرت ػػةف اامييػػم، فــي فــن الــو   رت، 

 .اإلسه  ريمتامعم 
وح ػػ   ،ملبلميػػم ليثػػةرة اإل، راسػػم ارينعيّػػ نامػػاألهنػػا  ؛نػػا اجػػ هت الةصػػرت، الريحيييػػ، والريػػارف،دراسػػم اريّ 

 ،رناريػم مريري ريػنمإونصػا  ،اةنرافيػمة واالتريماليػم مػ  صػةر ف ،ال ور الذي اقـة ،ػه ا حياا ػا االنريصػاديم
والػػذي سػػال   ،ىل مرحيريػػه احلاليػػمإاؿ ا وصػػةؿ الرتػػ  لػػبلـ لػػه الػػ ور الرتع ػػاإل ف   م ال ارسػػم ،ػػومطنةلػػم واةض ػػ
لػػبلين ل ػي  مػػ  إر الصػػةرة ال ػاات مػػ  انرت ػار وهػػة ارصبػم ليعػػاب اجرةػ، ،يغػػم ربػر   ،رتالنػةب آ ليػى ،ػ وغ فػػ ّ 

ا  ه ال راسػػم ، نػػه سػػنٌب تػػةهريليػػإوهػػذا مػػا هػػ فا  ،لبلميػػموراء الري ػػانض ،ػػني ال ػػاات والةانػػا ا الثػػةرة اإل
،ػرازه ،كػهي صبػا  إو  وبػذل  الريػ ث  اليػةين ل ػ  الرت ػانني ،والكهييم ليصةرة الرت يػم ،اطةير ا صاةا الريعن يم

بػػاف   ،ر لةسػػاةي االاصػػاؿ ا اكػػهيي اليغػػم اا يػػ ة لرتػػ  النػػةبالػػ ور اجػػ ث   أنػػه: ىل ال ريػػاةت الرياليػػمإواةصػػيا 
أحػػػػ  العةامػػػػي الرةيريػػػػم ا إحيػػػػاء واطػػػػةير الطنعػػػػم الرت يػػػػم واسػػػػرين اـ اليػػػػةف مػػػػ  رػػػػبلؿ الريق يػػػػات واألسػػػػاليب 

مةا نامةسػػاً نػػ ّ حيػػا  ؛رتاحلريريػػم مػػ  وتهػػم فػػ  النػػةب آكاشػػم و نالػػم ال ،الريصػػةير الألػػةة، :الري اريػػم مثػػي
، نعػػم واالذبػػاه الرتػػ ف ا اج ه يػػم اجريّ زبرييػػ  هػػذه ال راسػػريا ،صػرياً ت يػػ اً فرييػػ  لػػ  أنػػةاع الريصػػةير الريػػا،قم،

نػػه   اإلشػػارة إىل ،عػػض أنػػةاع الطنالػػم الري اريػػم واإلنرياتيػػم الػػهت اسػػرين ما ا وله همػػا يرانطػػاف مػػ  حيػػا إ
، الرت انني لؤلساليب الري اريػم ا الطنعػم الرت يػم ـ ار ال  ري واسرين اليها ا اإلإشارة والهت   اإل، ةةاي  الرت

 .إنرياج الطنعات الرت يمو واجراحي الريارفيم لريطةر الطنالم احل ريم 
 الطبعـة  فـي ا سـاليب الفنيـة المعا ـرة وأثرىـا علـئ التجاىـات التعبيريـة ،(ـٕٔٓٓ)ح اف، . لمار

رسػػػالم ماتريػػػري  نػػػ  م كػػػةرة، نريػػػ  الريصػػػميمات اجطنةلػػػم، بييػػػم الرت ػػػةف اامييػػػم، ، الفنيـــة فـــي مصـــر
 .اإلسه  ريمتامعم 
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 وإانػاع ،العػاب ا هر واطةّ  اهنك و  ،،الرت  الطنال، راسم ناما ألهنا  ؛دراسم ارينا اج هت الريارف، اجقارف
دراسػم ألمػاؿ جممةلػم مػ   اوبػذل   ،وفيريػرتم اجػ ارس الرت يػم اجنرييرتػم ،دراسم اذباهات ا الريحييي،اج هت 

دة دبعطيافػػا القيمػػم العاليػػم واجريرتػػر  حيػػا  ،جمػػاؿ الطنعػػم الرت يػػم اوالعػػرب واجصػػريني  ،أشػػهر الرت ػػانني العػػاجيني
،اإلضػػافم إىل وهػػة مػػا فػػ ؼ إليػػه هػػذه الرسػػالم  ،،ر ليػػى نػػ رات الرت ػػاف الطنػػالةامػػي الػػهت اػػ ث  علاو  ،ري فقػػمجا

ريه  لبلنػو  ،راصػم مػ  رػبلؿ لطػاء الرت ػانني اجصػرينيو  ،ن يػم وااماليػم ا الطنالػم الرت يػمريعالب إظهار ااةان
  ،العػػػػاب ا ػػػػارت،، ودورهػػػػا ا نكػػػػر الػػػػةل، ره ثّ ومػػػػ ى اػػػ ،واألسػػػػاليب الرت يػػػػم اجعاصػػػػرة ،ثػػػػمي ،الريق يػػػات احل

 .والريذوؽ
  ػرة الريغيػ  ل،ػني اامهػةر  والرتػ  الثقػاا ،ليػى نكػر الػةلنػه جيػب العمػي أ: مههػاأوباف م  الريةصػيات 

 .نكر الريذوؽ ودورها ا ،والريعري  دباهيم الطنعم الرت يم ،احلرفيم ليطنالم الرت يم
ااماليػم  ال ػةاح،إل،ػراز  ؛والري  يػ  والري ريػب ،ب الطنالػم الرت يػم ليػى اال،ريهػارجيب اك يا  ػبل  نه أو 

ؤللمػػػاؿ الرت يػػػم الطناليػػػم لةضػػػةلات دة ا اج،اسػػػرين اـ وسػػػاةه واق يػػػات مريعػػػ    الرتػػػ العمػػػي  ،اوالريعن يػػػم 
 ااالسػػػػريرتادة مػػػػ  هػػػػذه ال راسػػػػم ا اإل ػػػػار ال  ػػػػري  ونػػػػ     . ،اذباهػػػػات ا ريمػػػػا ونألػػػػاياه رانطػػػػم إىل حػػػػ ّ اج
 ريارفيػمليرتيػم امػ  حيػا ا  ول اصػر العمػي الرتػ  ،سيةب الريعن  الن اة، لئلنرياف وصةال إىل مرتهػـة اامػاؿأ

 .و الني اف العر،يم وم أورو،ا ،ليرت  الطنال، ا الكرؽ األنصى
   التجريــب فــي مجــاب الطباعــة بــالتفريل مــن تــالب الــنظم اإليقاعيــة فــي  (هػػػٙٔٗٔ)ر فػػم، .مريػػة

 .رسالم ماتريري  ن  م كةرة، بييم الة،يم الرت يم، نري  الة،يم الرت يم، تامعم أـ القرىالفني،  التشاي 
 حيػػػػا نامػػػػا ال ارسػػػػم ،ري ػػػػارب ذاايػػػػم ليػػػػى الػػػػ    اإليقاليػػػػم ؛نػػػػا اجػػػػ هت الريػػػػارف، الةصػػػػرت،اريّ  دراسػػػػم

لػػادة صػيانريها الريكػهيييم حػػ  إواسػرينبلص مرتػػردات ذات نيمػم صباليػم و  ،اجريػريةحات مػ  الع اصػػر الطنيعيػم
 .سري رييابلة  الطنالم ،الريرتري  ،اإل

مػػ  الع اصػػر ا الريصػػمي   واال،ريهػػار ،ليريصػػمي  الرتػػ ىل اةسػػيا ا ػػاؿ الري ػػرية إحيػػا فػػ ؼ ال راسػػم 
يقػػال، ليطنعػػػم داء اال،ريهػػاري اإلواأل ،اؿ ليطنالػػػم ا ا ميػػم الرؤيػػم النصػػريم الريحييييػػػموالػػ ور الرتّعػػ والريةظيػػ ،
سػػػػس أودراسػػػػم  ،هلػػػػاـ الرتػػػػ الطنيعػػػػم مصػػػػ ر اإل ف  أ :مػػػػ  ال ريػػػػاةت م هػػػػا ىل لػػػػ دٍ إاةصػػػػيا ال راسػػػػم ، ال هاةيػػػػم

دراؾ النصػػػري لي ةانػػػب الريصػػػميميم لػػػ  اإل نػػػ  سػػػال ت ا الهكػػػ  ،ء ن ريػػػم ااكػػػريالاالريصػػػمي  ا ضػػػة 
  يقاليػػم الػػهت اريميّػػوالػػ    اإل ،، سػػاليب الري ريػػب اال،ريهػػاري ااةظيرتهػػا  ناليػػاً ،عػػ  معااريهػػ الطنيعيػػم والػػهت َ   

هبػ ؼ  ػرح  ؛الي ويػم، واةصػ، ال ارسػم ،إااحػم الرترصػم لينحػا والري ريػب ا جمػاؿ الطنالػم واجرونم ،الطبلنم
 .دوالرتهر اجري     ،م  ربلؿ ا امات اجنرييرتم ،احليةؿ واجعااات الرت يم ا جماؿ الريصمي 

 ف  أنػػػ   ،وا رتيػػػذه  ناليػػػاً  ،رتػػػف هػػػذه ال راسػػػم مػػػا ال راسػػػم احلاليػػػم ا االسػػػرييهاـ الريصػػػميم، ليطنيعػػػمواريّ 
االسػريرتادة مػ  اليمحػم الريارفيػم لػ   اْ ون  سب ػ ،احلاليمسيةب الطنالم اجرينا هة ،الكاشم احلريريم ا ال راسم أ
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سػػاس الري ريػب ون ريػػم أواج حػػ رة مػ   ،سػػس الريصػمي ولػ  دراسػػم القػي  الريكػػهيييم الرت يػم أل ،نكػ ة الطنالػػم
 .وذل  السريهماؿ لةامي الرؤيم الرت يم الريصمي  الطنال، ؛ااكريالا
 ،بتاـــار ريـــب فـــي التربيـــة الفنيـــة لتنميـــة الالطباعـــة بالبصـــمة دمجـــاب للتج (ـٜٜ٘ٔ)مهػػػا، . األجعػػػ

رسػػالم ماتريػػري  نػػ  م كػػةرة، بييػػم الة،يػػم الرت يػػم، نريػػ  الة،يػػم الرت يػػم، الفنيــة التشــايلية،  القػػ رةوإثــرا  
 .تامعم أـ القرى

 ؛سػػالينهاأداةهػػا و أو ػػرؽ  ،نػػا اجػػ هت الريػػارف، لؤللمػػاؿ الرت يػػم القاةمػػم ليػػى الطنالػػم ،النصػػممدراسػػم اريّ 
ودراسػم اجهػارات والقػ رات ا  ،ال راسم ،ري ر،م ذاايم لريطنيقات مي انيم ا مراحػي الريعيػي  العػاـ حيا ناما

ىل اجهػػارة الي ويػػم ا إ دوات وا امػػات وصػػةالً ا ميػػم اال،ريهػػار ،رتػػريم ،ػػاب الري ريػػب والريطػػةير ا الريةظيػػ  لػػؤل
سػم اال ر  أصػنم اقييػ ي مػ  وتهػم ن ػرثراء جماؿ ن ًن ن  إىل إو القالب، ف ؼ ال راسم أ ،الطنالم ،النصمم

ىل إيػ دي  وهػة مريػارٌ  ،،طرؽ ووساةه اعن يم ت ي ة ا جماؿ الريعيي  ا الة،يػم الرت يػم لقريػ  الطنالػم الي ويػم
 .رفا اجريريةيات اال،ريهاريم ليطنعم الرت يم

مػػػػاـ مػػػػا االهري ،وفػػػػر ا مراحػػػػي الريعيػػػػي ،ػػػػ ف ي ػػػػاؿ جمػػػػاؿ الطنالػػػػم ،النصػػػػمم احلػػػػ  األ :واةصػػػػ، ال ارسػػػػم
 ريػػاةت الػػهت اةصػػيا إليهػػا ال ارسػػم ومػػ  أهػػ  ال، ،الري ريػػب ا جمػػاالت الة،يػػم الرت يػػم لرتػػريم ،ةا،ػػم اال،ريهػػار الرتػػ 

ليريعػػػرؼ ليػػػى اػػػاري  الطنالػػػم ،النصػػػمم  مػػػا ا امػػػات الػػػهت اريػػػرين ـ ا إسبػػػاـ  الػػػةاث الرتػػػ  يعػػػ  مػػػ ربلً  أف  
 ف  أالري ر،ػػػم الكنصػػػيم لػػػ ى ال ارسػػػم اسػػػري ري ا الريةليػػػ  ،ي همػػػا يريػػػه  ا ن ػػػرة  ةليػػػم، ومػػػ   ف  أو  ،الريق يػػػم
الةسػيه  و اليػةفأ ،د ا امػات وا ةلهػا يعمػي ليػى ا ميػم اال،ريهػار مػ  رػبلؿ الري ريػب ليقالػب الطنػال،اع ّ 

 .ا جماؿ الطنالم الي ويم
يات انػه   االسػريرتادة م هػا ا النػ إوحيػا  ،ناوزبريي  هذه ال راسم ل  ال راسم احلاليم ا م ه ها اجريّ 

 .سس الريصمي  ول اصره ، اليم ليق رة الرت يم الريكهيييم ا اصم ،ػيألا ل  العػمييم اإلأو  ،وىل لػرت  الطنالماأل
 اإليقـــــاط الخطـــــي فـــــي الوخـــــدات التترفيـــــة الشـــــعبية دمـــــدت  إلثـــــرا   (ـٕ٘ٓٓ)مػػػػػرواف، . مغػػػػػري

الرت يػم، نريػ  الة،يػم رسالم ماتريري  ن  م كةرة، بييػم الة،يػم التصميمات الطباعية بالشا ة الحريرية، 
 .الرت يم، تامعم أـ القرى

الريحيييػػػ، ليةحػػػ ات ال ررفيػػػم ليرتػػػ  الكػػػعة الريػػػعةدي واقػػػ ًن جممةلػػػم مػػػ  دراسػػػم م ه هػػػا الةصػػػرت، و 
الريصػػميمات الطناليػػم والػػهت سػػال ت ،ػػرامت احلاسػػب ا   ا إلػػ ادها ،إيقالػػات اثػػري الةحػػ ات الكػػعنيم 

ارس ،ري ر،ػػػم ذاايػػػم ،ػػػااما ،ػػػني الرتػػػ  الةاثػػػ، واجعاصػػػر ا اطنيػػػف حيػػػا نػػػاـ الػػػ  ،ليمميهػػػم العر،يػػػم الريػػػعةديم
ىل الػػر،ه ،ػػني مريػػريح ثات الطنالػػم إضػػافم وهػػة اهلػػ ؼ مػػ  ال راسػػم ،اإل ،الطنالػػم ،ريق يػػات الكاشػػم احلريريػػم

،الكاشػػم احلريريػػم و،ػػني الةحػػ ات ال ررفيػػم إللطػػاء ،ُعػػ  ت يػػ  مػػ  اةظيػػ  اق يػػات احلاسػػب ا  ، ويةصػػ، 
ضػافم لرت يػم جمارسػم لمييػات الري ريػب، ،اإل،إنكػاء معامػي ذبرينيػم لهافػم جمػاالت الة،يػم ا :راسريهال ارس ا د
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اكػةؾ هػذه الرسػالم  .ضرورة االهريماـ ،النحةث وال راسات اجريػريقنييم ا جمػاؿ الطنالػم ،الكاشػم احلريريػم إىل
ف أنػػػ   ،يطنالػػػم ،الكاشػػػم احلريريػػػمجيػػػاد مػػػ اري اةظيرتيػػػم ت يػػػ ة لإىل إ،الرسػػػالم احلاليػػػم ا اجػػػ هت والري رتيػػػذ 

ونػػػ  اسػػػريرتادت ال ارسػػػم مػػػ  هػػػذه ال راسػػػم ا الريةتيػػػه العػػػاـ ، الريصػػػميمات اجريػػػريةحاة هػػػ، وػػػةر االرػػػريبلؼ
 .العمييما ا اور ال  ريم و  األساسيمي ليم ار
   ســـود بي  وا التجاىـــات الفنيـــة المعا ـــرة لبنـــا  الشـــا  بـــا  (ـ ٖٕٓٓ)لاةكػػػم لػػػةاد، .حريػػػ

 هرسػالم دبريػةراةسم طباعة المنسوجات والصـبااة والتجهيـت،  ات المطبوعة،ةمشة المعلقّ ألتصميم 
 .ن  م كةرة، بييم الرت ةف الريطنيقيم، تامعم حيةاف

،يض لمػػاؿ الرت يػػم اج رتػػذة ،ػػاألارينػا هػػذه ال راسػػم اجػػ هت الةصػرت، الريحيييػػ، مػػ  ناحيػػم ا ػػاوؿ ال ارسػم األ
م رتػذة ، سػيةب نمكم اج هت الري رية ا القياـ ،الري ر،م الذاايم جعيقات ،األا وارينّ  ،سةد ا الرت  اجعاصرواأل

سػػبلم، وا رتيػػذها ضػػم  والػػةاث اإل ،العػػري م مػػ  ا ػػهّ م مهةنّػػمػػ  وحػػ ات ف يّػػ ،الطنالػػم ،الكاشػػم احلريريػػم
 .سةد فقه ليى  ريقم الرت  اجعاصر ،يض واألاأل

ليها االذباهات الرت يػم اجعاصػرة ا ، ػاء الكػهي إ اريري   ىل دراسم القي  الرت يم الهتإوف ؼ هذه ال راسم 
يألػا أسةد وذل  م  ربلؿ ال راسػات الريحييييػم والريطنيقيػم جقةمػات الكػهي اجعاصػر، وفػ ؼ ،يض واأل،األ
 .سةد،يض واألالكهي الريصميم، ،األ ىل ابريكاؼ جماؿ لرؤيم مري  دة م  ا صاةا ااماليم لن اءإ

نةالػه  ع ،والري ػةّ  ،ىل اصمي   نال، ف ـ اجعيقات م  رامم القمػاشإلريصميم، يألا الةصةؿ ،الن اء اأو 
 .اجنرييرتم   مم الن اء الريصميم، الطنال، 

الري ػارب الريصػميميم والري رتيذيػم اجري ةلػم مػ  رامػات  ف  أمههػا أىل ل ة نريػاةت مػ  إال راسم  ياْ ون  اةصّ 
مػػ  ارػػريبلؼ اجيمػػس واج هػػر الػػذي فػػ ـ الن ػػاء  فػػاؽ واسػػعم ليةابػػب ال ريػػي ،آمػػ  فػػريم  اْ نمكػػم سبه ّػػاأل

 .ف اهل ؼ م  ال راسم الريصميم، الطنال، و ق  
الطنالػم ،الكاشػم  ،سيةبأسيةب الطنالم اجريرين ـ وهة أهذه ال راسم ما ال راسم احلاليم ا  قاْ واارتّ 
 .واررييرتا م  حيا الريصامي  اجريريةحاة  ،احلريريم
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 :المحلية  دراسات مرتبطة بالحشرات:٘-ٔ
  فــي النظــام  ندراســات علــئ معقــد خشــرات المــن وأعــدائها الطبيعيــي (هػػػٕٕٗٔ) رالػػ ، .لريػػ ي

خيــا ، البيئــي التراعــي للبرســيم الحجــازي فــي ىــدق الشــام بمنطقــة ماــة المارمــة، ةســم علــوم اإل
، تامعم اجي  لن  الع ي   .بييم العيـة

الػػهت هلػػا الػػ ور ا بػػنم  وأل اةػػه الطنيعيػػني اجػػ ّ  عؼ ليػػى مػػ ى انريكػػار وا ػػةّ الريعػػرّ أااحػػا هػػذه ال راسػػم 
ونػػ  اسػػريرتادت ال ارسػػػم مػػ  ال راسػػم احلاليػػم لػػ  مةرفةلةتيػػػم  ،اجػػ  ضػػ  ال  ػػاـ النيئػػػ، ال رالػػ، ليجسػػي  آفػػم

  واسػػػرين اـ األلػػػ اء الطنيعيػػػني ،ولػػػ  أضػػػرارها االنريصػػػاديم ،هػػػا ال نػػػايولػػػ  ولاة ،حكػػػرة اجػػػ   ودورة حيافػػػا
 ه ػاؾ أر،عػم أنػةاع مػ  اجػ ّ  ف  أ: ظهػر النحػا ال ريػاةت الرياليػمأ، و هافحػم ضػ  آفػم حكػرة اجػ ّ ب ةع م  أنػةاع اج

ا  ف  ي هػػػرارػػػريآ ومػػػ  الجسػػػي  األسػػػةد ونػػػةلني ،فػػرج م هػػػا نػػػةلني رػػػبلؿ العػػػاـ وهػػػة مػػػ  الجسػػي  اجػػػ قه
 .الكرياء 
مػػ  اجرتةسػػات والطرتيييػػات  شػػ  اعرضػػاً سػػةد األوراصػػم ليػػى الجسػػي  األ الطنيعيػػنيلػػ اء حصػػر األ وَ   
مػػ   اً نةلػػ ٕٔمػػ  اجرتةسػػات و اً نةلػػ ٕٕوالػػهت ارصػػرت ا  ،م وراصػػم لبلفػػةاسيػػوالع ابػػب احلقيق ،احلكػػريم

لاةيم الع ابب الهت ربريةي ليى العةاةي اجنرييرتم، ون  أثنريػا الريحاليػي اإلحصػاةيم أهنػا اريػ ثر ،ػ رتات احلػرارة 
د معقػػ  حكػػرات الػػ أ ضِ رْتػػثػػر ا رَ أاحلصػػاد ا ػػ أ ليجسػػي  لػػه  وأف   والر ة،ػػم ليػػى فػػةات ال كػػاط والريػػهةف،

 .سم والطرتيييم والع ابب احلقيقمم  احلكرات اجرتة  اج  وأل اةها الطنيعيني
 دراسة نسيجية وديموخيوية علئ نملـة الحصـاد الصـحراوية أناـانروتيرمت (هػٖٕٗٔ)،هر، . اهلةسم ،

 .العلوم، جامعة الملت عبد العتيتخيا ، دلية أودراسيوس، ةسم علوم اإل
 ،االت والةبيػػػب ال ريػػػي ، ألت اةهػػػاالةبيػػػ  ا ال راسػػػم ليػػػى الريكػػػريم العػػػاـ ليق ػػػاة اهلألػػػميم ليكػػػغ   َ   

 ة ا منيػم احلصػاد الصػحراويم  يّػ ودراسم األنكيم الطبلةيم ا اهةي  األنكيم، اةصػيا هػذه ال راسػم إىل أف  
اسػػريرتادت ال ارسػػم مػػ  هػػذه ال راسػػم لػػ  ، مػػ  هألػػ  اجػػةاد الريػػييةزيم الصػػينم اربينيػػم األنريػػ م الػػهت سبه هػػا

 .،يض ا اجميهم العر،يم الريعةديمال مي األ
 دراسـات بيئيـة علـئ أىـم ا فـات الحشـرية التـي تصـيب ثمـار عرعـر  ،(ـٕٕٓٓ)حامػ ، . القحطاين

،حياء، بييم نري  ليـة اإلن في محافظة أبها، يوأىم أعدائها الطبيعي  .تامعم اجي  لن  الع ي  العيـة
أهػػ  ننااػػات الغا،ػػات     َعػػا هػػذه ال راسػػم   رب يػػ  ا فػػات احلكػػريم الرةيريػػم ليػػى شبػػار العرلػػر الػػذي يػُ 

رب يػػػػ  أهػػػػ   ونػػػػ      ،،اسػػػػرين اـ اق يػػػػات  رييرتػػػػم ،ليػػػػى مريػػػػريةى العػػػػاب  ،عمػػػػي مريػػػػةحات حقييػػػػم ومعمييػػػػم
ورانػػم نصػػرتيم األت حػػم واراهػػ  أهػػ اؼ ال راسػػم ليػػى مريا،عػػم  نػػا إىل رانػػم حرشػػرتيم األت حػػموهػػ، اريّ  ،ا فػػات
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،ػػني ا معػػات  وبػػذل  رب يػػ  زمػػ  الريةافػػف ،ورب يػػ  نريػػنم اإلصػػا،م ا ننػػات شبػػار العرلػػر ،ا مػػةلريني هػػااني
 .عي، ليمةاس ا ال كاط الرت ،ني األل اء الطنيعينيالرةيريم لآلفات و 

  أهػػػ اؼ النحػػػا ذبهيػػػ  نالػػػ ة ،يانيػػػم معيةماايػػػم مكػػػريميم ليػػػى أهػػػ  ا فػػػات الػػػهت اصػػػيب شبػػػار اريألػػػم  
اة احلكػرة ورب يػ  واري يي األ ةار ،ال رينم ل ورة حي ،ا ث ات الطقسو  ،العرلر ما رب ي  اج ح يات ال مانيم

 .مريريةيات الريطرتي
الطنيعيػػػػم ليمميهػػػػم العر،يػػػػم  ا صػػػػاةا ا رب يػػػػ مػػػػ  هػػػػذه ال راسػػػػم  احلاليػػػػم اسػػػػريرتادت ال راسػػػػملقػػػػ  و 

 .األت حمونصرتيم  األت حمجييم رانهت حرشرتيم ة وبذل  ل  مةلةف،الريعةديم 
 ( الحشــرات والعنادــب الحقيقيــة)المفترســات مــن مفصــليات ا رجــ   (هػػػٜٓٗٔ)رالػػ ، . الغامػػ ي

 نريػػ الموجــودة فــي النظــام البيئــي التراعــي لمحصــوب البرســيم فــي ىــدق الشــام بالمنطقــة الغربيــة، 
، تامعم اجي  لن  الع ي ليـة اإل  .حياء، بييم العيـة

ةؿ والع ابػب احلقيقيػم الػهت اريػه  حقػ ،ه  اجرتةسات والطرتيييات احلكػريمأىل حصر إه فا ال راسم 
وبػػػػذل  دراسػػػػم هػػػػذه  ،الجسػػػػي  احل ػػػػازي ا وادي هػػػػ ا الكػػػػاـ ،اج طقػػػػم الغر،يػػػػم ،اجميهػػػػم العر،يػػػػم الريػػػػعةديم

واػ ث  العةامػي ااةيػم  ،نةاع الريػاة ة ليػى مػ ار العػاـه  األأورب ي   ،لريهاثر وبثافريهاا ريمعات جعرفم م ى ا
حصػر جممةلػم مري ةلػم مػ  اجرتةسػات  نػه  َّ أ: وبانا نرياةت هذه ال راسم با ي ليى نكاط هذه ا ريمعات،

رانػػم نم يػػم وهػػ،  ،سػػا راػػب مػػ  شبػػاف لكػػرة فصػػييم والع ابػػب احلقيقيػػم حيػػا األػػ ّ  ،والطرتيييػػات احلكػػريم
، وااألػػم ت حػػم ورانػػم الع ابػػبت حػػم ونكػػاةيم األت حػػم وث اةيػػم األت حػػم وشػػنهيم األنصػػرتيم األت حػػم و األ

بػػج مػػ  ت حػػم وفصػػاةيها هػػ، مػػ  اجرتةسػػات األت حػػم ونصػػرتيم األرانػػم نم يػػم األ ف  أ :مػػ  رػػبلؿ ال راسػػم
ت حػػػػم ومػػػػ  فصػػػػييم هيم األونػػػػ  اسػػػػريرتادت م ػػػػه ال ارسػػػػم مػػػػ  فصػػػػييم شػػػػن، ا مػػػػةع الهيػػػػ، مػػػػ  اجرتةسػػػػات

رػػػذ ،عػػػني االلرينػػػار واأل ،هسبػػػا االسػػػريرتادة مػػػ  ال راسػػػات الريػػػا،قم بػػػي حريػػػب زبصّصػػػ ت حػػػمنكػػػاةيات األ
فهػػذه ال راسػػم هػػ، دبثا،ػػم اسػػريهماؿ النحػػةث  ،الريةصػػيات الػػهت سػػنف  رحهػػا مػػ  ننػػي ال ارسػػني ا دراسػػاف 

 .الريا،قم ضم  ال قاط اجكةبم 
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  ::النظريالنظرياإلطـــار اإلطـــار : : ثانياا ثانياا 
  

 لقة بهاــــات المتعــــبيعية والدراســــعنا ر البيئة الط"  ::وبوبالمبحث ا المبحث ا"  
  يديدــــــــــــــــــــــــــههــتمتم..  
  ة ة ــــود الطبيعود الطبيعــــمنهج اهلل في وجمنهج اهلل في وج  

  ةةــــــظ الطبيعظ الطبيعــمصطلحات في لفمصطلحات في لف..  
  البيئة الطبيعية دمدت  لالستلهام الفنيالبيئة الطبيعية دمدت  لالستلهام الفني..  
  لم لم ــــــــــن والعن والعــــــــــــالستلهام من البيئة الطبيعية بين الفالستلهام من البيئة الطبيعية بين الف..  
   الوعي اإلدرادي  مرلة إبداعية في البيئة الطبيعية وف  المجاب الفني العلمي الوعي اإلدرادي  مرلة إبداعية في البيئة الطبيعية وف  المجاب الفني العلمي..  

لقة بوــــات المتعـــميم والدراســـالتصفـــــن " :لمبحث الرانيلمبحث الراني" 
  التصميم التصميم   فنفن  مقدمة عنمقدمة عن..  

    فـــــن التصميمفـــــن التصميم..  
  ر التجريبير التجريبيــفافاــعن العن ال..  

    عن نظرية الجشتلـتعن نظرية الجشتلـت..  
   والتصـــميم والتصـــميم بعـــة فـــي الرســـم بعـــة فـــي الرســـم الجشـــتلت التـــي تنطـــ  مـــل مفـــاىيم المتّ الجشـــتلت التـــي تنطـــ  مـــل مفـــاىيم المتّ المفـــاىيم ا ساســـية فـــي نظريـــة المفـــاىيم ا ساســـية فـــي نظريـــة
  ..ةةــــــالحاليالحالي  ةةــــلدراسلدراسلل
  شتلتشتلتالجالجية ية ــ  من منهج  من منهجــــار التجريبي المنطلار التجريبي المنطلــــة وف  الفة وف  الفــــــــــــالمعالجات التصميميالمعالجات التصميمي..  

فـــــــــــن الطـــــــــــباعـــةفـــــــــــن الطـــــــــــباعـــة:":"المبحث الرالثالمبحث الرالث""  
  ـةـةمقّدمة عن فـــن الـــطباعــمقّدمة عن فـــن الـــطباعــ..  
    الطباعي خوب ا ةطار المختلفةالطباعي خوب ا ةطار المختلفةتاريخ ا سلو  تاريخ ا سلو..  
  الطرق العامة  للفنون الــــــطـباعيةالطرق العامة  للفنون الــــــطـباعية..  
   ة ة ــالحــريـريــــالحــريـريــــفن طباعة الشا ـة فن طباعة الشا ـة..  

  ةةــــمميتات تدعم فن الطباعة بالشا ة الحريريمميتات تدعم فن الطباعة بالشا ة الحريري  
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المبحث ا وبالمبحث ا وب::  
 "المتعــــلقة بهاعنا ر البيئة الطــــبيعية والدراســــات "

  تمـهـــــــــــــيدتمـهـــــــــــــيد..  
  منهج اهلل في وجود الطبيعـــــةمنهج اهلل في وجود الطبيعـــــة..  
  مصطلحات في لفظ الطبيعـــــةمصطلحات في لفظ الطبيعـــــة..  
  البيئة الطبيعية دمدت  لالستلهام الفنيالبيئة الطبيعية دمدت  لالستلهام الفني..  
  رؤية العنا ر في البيئة الطبيعية عند الفنان المعا ر في التجاىات الفنيـةرؤية العنا ر في البيئة الطبيعية عند الفنان المعا ر في التجاىات الفنيـة..  
   والعــــــلم والعــــــلم الستلهام من البيئة الطبيعية بين الفــــــن الستلهام من البيئة الطبيعية بين الفــــــن..  
   الوعي اإلدرادي  مرلة إبداعية في البيئة الطبيعية وف  المجاب الفني العلمي الوعي اإلدرادي  مرلة إبداعية في البيئة الطبيعية وف  المجاب الفني العلمي..  
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 ::ددــهيهيــــــــــتمتم
 تػػي  و ا ريقػػه انػػارؾ هبػػا ر ي ويريػػ ،ّ وأ،ػػ ع ا اصػػةيره، ف عػػي لػػه األدوات الػػهت يري ّمػػ ،ريػػف اا اإلنريػػاف

يهريمػػي  اؿ ا الهػػةف ،هػػي ارتِصػػيبلفا، وحػػ يػػ رؾ ل اصػػر اامػػل ا مػػسه، فقػػ  سػػنر لػػه حةاسػػه لػػبلا 
ر لري سيس ال  ػاـ، واػةازف يكةؾ ما حةاس اإلنرياف لقيه اجرينّ  ا ريةس ااما  اجادي م  حةله جيب أفْ 

 .األفهار لريع يي الرييةؾ، واسريقامم الرباة  لريعم  األرض ر  إلمار
وربػا ا يػػات  ،ىل معرفريػػه سػنحانه واعػػاىلإيػـة واألسػػرار لي ريهػ، ف اقػ، اإلنريػاف ،إحا ريػػه ،هثػ  مػػ  الع

بػ لةة مػ  اُػَعػ    والريعن يػم والريصػةيريم الػهت ال حصػر هلػا مػ  حةل ػا وهػ، إىل الريرته  ا القي  ااماليم  القرآنيم
 .ٔٔ:ال حي آيه سةرة [إن في ذلت  يةا لقوٍم يتفارون]: اا اعاىل إلي ا ر  النكر بقةله اعاىل

اإلحرياس ،ااماؿ واجيي رػةه فطػرة ا ألمػاؽ الػ رتس النكػريم الػهت أوتػ ها اا اعػاىل ومػ  رػبلؿ يُػَع   
وانري ػػػاء األشػػػياء اامييػػػم اريهػػػذب اجكػػػالر واريػػػريقي  الريػػػيةبيات ويريريػػػامى الػػػةل، ليقيمػػػم  ،معايكػػػم اامػػػاؿ

 . احلألارة اإلنريانيمت جماالا لئل، اع ثراً أوهذا يةؾ  ،ااماليم
 ،ليػػى ن ػػاـ الريػػةازف والري ػػاذب والري اسػػب ا سريػػلػػبله ا اامػػاؿ ا  يةنػػات اا الةاحػػ  تػػي   ف  أ ودبػػا

هػػػػة الريػػػػنب ا ااػػػػذاب الذاةقػػػػم مػػػػ  الرت ػػػػانني هػػػػذا و  ،فواالنريػػػػ اـ والعبلنػػػػات الػػػػهت ،ػػػػني الكػػػػهي واجألػػػػمة 
اجػػػادي مػػػ  الع اصػػػر  مػػػاؿ ىل النيئػػػم الطنيعيػػػم الػػػهت اصػػػي إىل االراقػػػاء ا اإلحريػػػاس اجع ػػػةي ليإاجريػػػرييهمني 

 .الطنيعيم
مػػ  األدوات     َعػػوهػػة اهلػػ ؼ اج كػػةد مػػ  الرتػػ  جبميػػا جماالاػػه فهػػة يػػ ؿ ليػػى إ،ػػ اع ا ػػالف وحػػ ه ويػُ 

مػ  ِننػي واق ميها دب  ةر ف  ناة  ليى إدراؾ النص ة  ،والةساةي اجهمم الهت اكةؾ ا انعهاس النيئم الطنيعم
 . مي  ا إنرياج ف ةنهليى اإل، اع والريالرت اف وم ى ن راه 

فالنيئػػم الطنيعيػػم اػػ     ،اجريػػي  ا ل مػػم ا ػػالف الرت ػػاف وبيمػػا ازداد إ،ػػ اع الرت ػػاف ازداد اعمػػف اإلنريػػاف
 ريقػػاة  نريػػارة اج اينرج اجعػػواراقػػ، ،إحرياسػػه حػػ  اعمػػف إدرابػػه وزُبػػ ،ن ػػرة الرت ػػاف

ُ
إىل العامػػم مػػ  اامهػػةر واج

 .واجريذونني
واجػ اري الػهت اعػني  ،ا النحا ل  االسرييهاـ الرت  ا النيئم الطنيعيمحلاليم ا ولييه ا طيف ال راسمهذا 

 .الرت إرراج واريريث ه ح  اريريةا لةحريه الرت يم ال قاط األساسيم ليقي  الريكهيييم ا  ،الرت اف
والصػي  األنةى ا أهنا مريغ ة ومريقينػم ،الييػي وال هػار ، ف  النيئم الطنيعم ه، األصبي و  وم ه ارى ال ارسم

الرت ػةات الرت يػم  السػريهماؿد فيها مصػادر فه، لنارة ل  لةحم بن ة أو جممةلم م  اليةحات اريع    ،والكرياء
حػػ  اقػػ ـ ، يم ، اةيػػم مريهاميػػم ومةا،طػػماصػػميم لها ا ػػالف لريريحقػػف ل اصػػر وأسػػس فهػػ، الػػهت أ،ػػ ،الريكػػهيييم

 .هييم ليعمي اجن عال ف لكروط القيمميرس  والرييةي  ا ق  ال ل  ليى اال،ريهار ل
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 ساسانساسانمنهج اهلل في وجود الطبيعة لو أمنهج اهلل في وجود الطبيعة لو أ:: 
 اؿ الػةردةػصبػ ف  إريطا،قػم واجنرييرتػم ا العػ د البلهنػاة، مػ  إ، الػه اعػاىل فػاجنػ  ريػف ااماليػات : فا وب    

سػةرة { يػات لقػـة يريرتهػروفإف ا ذلػ  }: بقةلػه اعػاىل ،ل  ااماؿ اجطيف له تػي لػبله مثبل آيمٌ 
 ٜٔٔآؿ لمراف آيه 

 وصغ  وبن  وم  ال اهر  اجري اسنم ا بي  وهة اق ير ال ريب   هت ااما ليم: ا ساس الراني ن  أو  
 «ـٜٜٔٔ»، وهذا ل  رواس نيعم ت، ٜٗسةرة القمر ايه  [إناَ د   يٍ تلقنتو بقدر]:النا   نةله اعاىل

معػػػػػ  الطنيعيػػػػػم لػػػػػ  سػػػػػعاد صبعػػػػػم   يةنػػػػػات اا الةاحػػػػػ  تػػػػػي لػػػػػبله، فػػػػػإف  ومػػػػػ  م طيػػػػػف الةحػػػػػ ة ا        
حيػػػا  ؛ر ال ػػػام،واجريطػػػة   ،اجرتعػػػ  ،احليػػػاة صبيػػػم ا يػػػف الػػػذي سبثػػػي ا الهػػػةف القػػػةيّ " أهنػػػا:ٕص« ـٜٓٓٔ»

 ."يكغي اإلنرياف اا ء األبج م ه وهة مهاف القمم
اج اسػنم لػ   ريػف لمييػم احلػةار الػذه   ر الرت ػاف ا النحػا لػ  رحيريػه إلجيػاد فهراػهبانا ، ايم اصػةّ 

وم  مث ،عمييم الري رتيػذ الرتػ  وهػ، نقطػم انطػبلؽ اإل،ػ اع وربةهلػا مػ  مريػ لم حػةار إىل رػجة  ،ليقياـ ،االررييار
ووت انيػػػم مػػػا ارػػػريبلط اإلحريػػػاس ا ػػػاص ،كنصػػػيم الرت ػػػاف وهػػػ، دبثا،ػػػم اجبلمػػػس  ،ا،ريهاريػػػه وذبر،ػػػم صباليػػػم
  .ااةهريم ليعمي الرت  

البريريػػػاب اا يػػػ  مػػػ  اجعيةمػػػات ااماليػػػم والريرتالػػػي مػػػا  ذل  لػػػ ى اإلنريػػػاف الرت ػػػاف  ريقػػػمٍ هػػػةف ،ػػػفيري
والقاةمػم ليػى اجرتػاهي  الريصػميميم   ،اليغػم اجريحػاورة لػ   ريػف النصػررػبلؿ األشهاؿ ،قراءة إ، اليم فيها م  

هػذه الثقافػم  ئػم الطنيعيػم واُػَعػ   هنػاة، مػ  الني فهػ، ،ػذل  ثقافػم ،صػريم ورصػي  ال ،اجريريةحاة م  النيئم الطنيعم
 . اه الرييةؾ الرت  ه، ال  ريم العامم الذبّ 

وهػػة النيئػػم الطنيعيػػم ذبػػ   ،مػػ  هػػذه العبلنػػات اجرانطػػم ،ػػني اإلنريػػاف الرت ػػاف ومصػػ ر اسػػرييهامه وانطبلنػػاً 
ات حيػم ونػ  جممةلم الريرتالبلت والريعامبلت الهت ربيه واث  حياة اإلنريػاف الرت ػاف مػ  مهةنػ ال ارسم ا أف  

يريػعى ،هػي مػا أوي مػ  ليػ  ونػ رات اه ةلةتيػم ح يثػم ا سػنيي ربقيػف االسػريرتادة  فْ أهلػا الرتألػي ا  ،حيم
 . م  النيئم الطنيعيم م  حةله األبثر نرتعاً 

دراسػػم النيئػػم الطنيعيػػم هػػة نرتريػػه  ـ فػػإف   َ ْقػػوليػػى مػػا اػَ ا النحػػا واال ػػبلع ومػػ  وتهػػم ن ػػر ال ارسػػم 
 هػػة لنػارة لػػ  معااػػم ت يػػ ة لقألػػيم ن ميػم م ػػذ نكػػ اه ليػػى األرض اسػػريح ث مػػاهػػذا و  ، دراسػم ليػػ  النيئػػم

 .ـ العيم،رات ، اًء ليى الريق   فيه م  اصةّ 
صبيم ا يف الذي سبثي ا الهةف القةي اجرتع  ،احلياة واجريطةر ال ام، حيا يكغي "عىن الطنيعيم إف م     

 .ٕص« ـٜٓٓٔ»  سعاد صبعم ل" اإلنرياف اا ء األبج م ه وهة مهاف القمم
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النيئػػػم  ف،ريػػػنب أ nature" الطبيعـــة"علـــئ مصـــطل   environment" البيئـــة"ويـــدت  مصـــطل  
 الع اصػر مرتهـة أبثر ذبريً ا م  مصطيم الطنيعم، وأبثر نمةًضا م ه أيأًلا، ألنه ميه  له أف يكمي بػبل  مػ  

 .النكريم الص اوالع اصر الطنيعيم 
وهػػػة مػػػا ذبػػػره  فه ػػػاؾ النيئػػػم الطنيعيػػػم والنيئػػػم الصػػػ اليم  اإلنريػػػافونػػػ  ا ةلػػػا النيئػػػات الػػػهت يعػػػي  فيهػػػا     

الػػػهت هلػػػا الػػػ ور الهنػػػ  ا رؤيػػػم الرت ػػػاف ونػػػ  نينػػػا النيئػػػم الصػػػ اليم ليػػػى النيئػػػم الطنيعػػػم  «ـٕٜٛٔ»احلريػػػي 
صػػنم اإلنريػػاف لػػه الريػػيطرة الهاميػػم الريه ةلةتيػػا والطانػػم احل يثػػم ا الريقػػ ـ العيمػػ، وأ لقػػ رفاوربهمػػا فيهػػا 

 .فيها 
حػػ  األدوات الػػهت اكػػةؾ ا انعهػػاس النيئػػم الطنيعيػػم، ألنػػه أ يػػ ؿ الرتػػ  ليػػى إ،ػػ اع ا ػػالف وحػػ ه،وهبػػذا     

وهػ، دلػةة مػ  ا ػالف لػ  وتػي  ،الرت ػاف اجريميػ ةوالهت ن  ربرياج إىل إدراؾ النص ة له، اصنم ن ػرة اإلنريػاف 
إف ا ريػػػف الريػػػمةات واألرض }:دي  ػػػا احل يػػػ   إليػػػهمػػػ  حةل ػػػا وهػػػة مػػػا يرشػػػ   ا إحا ػػػم القػػػي  ااماليػػػم

 ٜٔسةرة آؿ لمراف االيه  {وارريبلؼ الييي وال هار  يات ألو  األلناب 
مػػػا فيهػػػا القػػػػ رة وربهّ  ،لقػػػ  نينػػػا النيئػػػػم الصػػػ اليم ليػػػى النيئػػػم الطنيعػػػػم:يقػػػػةؿ اجصػػػ ر نرتريػػػه  ولػػػ      

ومػػػا نػػػراه مػػػ  . اإلنريػػػاف لػػػه الريػػػيطرة الهاميػػػم فيهػػػاوأصػػػنم  ،ـ العيمػػػ،والطانػػػم احل يثػػػم ا الريقػػػ ّ  ،الريه ةلةتيػػػا
أهنػػػا « ـٜٜٓٔ» وليػػػى مػػػا يػػػذبره احلريػػػي  فيهػػػا، جريػػػااه حةل ػػػا إمنػػػا هػػػة النيئػػػم الطنيعيػػػم الػػػهت مػػػ ج اإلنريػػػاف

ولييػػه فػػاف الرت ػػاف جيػػب أف مييػػ  ا صػػاةا  ،أصػنحا ،يئػػم مصػػ ةلم وهػػ، الهرتػػم الراتحػػم مػػ  النيئػم الطنيعيػػم
فةؽ الرؤيم بال ي والألةء واحلػرارة والر ة،ػم  ال اهريم اريع ى إىل ح  ما وأشهاهلالينيئم الطنيعيم ا أهنا ناميم 

 .ما هري،الرؤيم واهلةاء وما فيها م  م اهر ال ارى ،ا رد وال ،اجيمس وإمنا 
ل ػػ  ا ريمػػا  وراصػػمً  ،ا ػػادي هبػػا ا ريمعػػات ،م لامػػم وشػػاميماحلاتػػم ااماليػػم هػػ، حاتػػم أساسػػي وانقػػى

-ٕٓٙ»أ،ػة نصػر الرتػػاراي  :أمثػاؿ، وال  ريػات ااماليػم، اإلسػبلم، الػذي  ريػةي ليػى فبلسػرتم ليػ  اامػػاؿ
هػػ ؛ وأيألػا العػاب ٗٔٗ ـهػػ واػةا ا شػ از لػآٖٔحياف الريةحي ي الذي ول  ،نغ اد لاـ  ؛ وأ،ة «هػٗٚٛ

 .«ـٜٜٔٔ»هػ، ما تاء ل  رواس نيعم ت، ٙ٘ٗواةا لاـ  ،هػٖٗٛ لري، لي، ،  حـ  األن
دة ألنػػه جيعػػي نيمػػم العمػػي الرتػػ  اعريمػػ  ليػػى العبلنػػات اجريعػػ    ؛لػػه بيانػػه ونيمريػػه اً ليمػػليػػ  اامػػاؿ فيعػػ   

 .ة،يم ااماليمه اؼ الألريحقيف  اهاً وذل  اذب   ،،ي ه و،ني احلقاةف اجنرييرتم
واامػا  اإلميػاين، واامػا   ،اامػا  الريرتهػ ي: ي ا ااماليات تةانب ثبلثمن ريم اإلسبلـ اكه   ف  أو 
ىل إنريػػاف ومػػا حةلػػه مػػ  ل ػػاة  اجنيةنػػات وذب يػػ  العبلنػػم ،ػػني اإل ،وهػػ، اج طيقػػات ا اطػػةير اجعرفػػم ،الرتػ 

 .الريا،ف صغاةرها، ل  اجص ر
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مصطلحات في لفظ الطبيعةمصطلحات في لفظ الطبيعة::  
ويقػةف  م،م وا يقػاليرياف العري يك  إىل الرتطػرة، واانيّػمع   ا " الطنيعم"لرت   اليغةي فإف   ا االصطبلح

  .لئلشارة إىل ااانب الرييهةلةأربلن، ل   األفراد نالناً  "الطنا"لرت  
لػبلوة ليػى اجعػىن  جيما ،ني صبيا اج لةالت اجكار إليهػا آنرتػاً  Nature وا االصطبلح الرترنري، فإف لرت 

 .الطنيعمالعيم، جرتهـة 
يكػػ اف إىل ايػػ  القػػةة الهام ػػم ا األشػػياء " الرتيػػ يس"و" الرت يقػػا" أمػػا ا االصػػطبلح اليةنػػاين، فػػإف لرت ػػ،

  .ل  منةها واجري ولم
فهػػذا أرسػػطة (. اليةنػػاين) مػػ  اجعػػىن الرتيريػػرت، اجعػػىن اليةنػػاين جرتهػػـة الطنيعػػم يقػػةب بثػػ اً   أف  ينػػني  وهػػذا 

فػاألوىل هػ، األشػياء  .هاؤ م األشػياء ومنػ اجاهيم الهام م ا األشػياء الػهت هػ، ليّػ الطنيعم ه، اي يُع   حيا 
 .بةهنا وفريادها فالطنيعم ه، ليم األشياء ومن أ ،اةت  ،ذافا، والثانيم ه، األشياء الهت اةت  ،غ ها الهت

اؿ اجػػػادة وأشػػػه ،اجػػػادة ااامػػػ ةؿ لػػػاـ يكػػػمي صبيػػػا أشػػػها الطنيعػػػم ا االصػػػطبلح العيمػػػ، مرتهػػػةـٌ  إف  
 –ا لألػػةيريه  –اإلنريػاف  ههػػذا يريألػم أف  . هلمػا مويكػمي ا ذات الةنػػا القػةانني اج  ّمػ ،مالعألػةيم احليّػ

 .ل  م ري يات نصم ي ريريب إىل الطنيعم،
اجػػذهُب الط نيعػػ، ، / حريػػٌر  نيعػػ،ل، ول لػػٌ   نيعػػ،ل  ،ليػػةـٌ  نيعي ػػمٌ  ،نريػػنم إىل الطّنيعػػم؛ م  ػػٌر  نيعػػ،ّ : والط نيعِػػ،  

 .فُ تا ال  ةاهَر بي ها إليها وح ها
الرتي يػاء  نػػاةُا األشػػياِء وال  رتػةِس، ليػػُ  مػػا وراَء  :ليػػُ  ينحػػُا لػ   نػػاةِا األشػػياء، أي مػا ليػػ  الطنيعػػم، هػةأو 

 .ريةسينحا ا ما وراء ا ( اجيريافي يقا)ما ،ع  الطنيعم  الطنيعم أو
 يَةنػػاُت الَهػػْةِف مػػ  تنػػاٍؿ، وسػػهةٍؿ، وأوديػػٍم، . صُبػػاع نػػةاميَس الَهػػْةف: الط ِنيَعػػمُ ( ت.د)ولػػ  الي مػػػ، 

 .وحبار، وننات ومساء؛ اكمُي الطنيعُم اجنيةنات بي ها، ما نعرفه م ها وما ال نعرؼ
 .ؿ وأوديم وننااات ومساواتناػػلاب الهاة ات دبا فيها م   يةنات وت":ول  أي العـ  لاب الطنيعم

 .لي  الهاة ات ،الهةف و ناةا األشياء":لي  الطنيعم" 
 
الفنيالفنيالتصميم التصميم ستلهام ستلهام البيئة الطبيعية دمدت  لالبيئة الطبيعية دمدت  ل::  

بػج وأل ػ  وأ،ػ ع مػا ييريرتػا إليػػه الرت ػاف بمػ ري ليريعنػ  الرتػ  هػػ، النيئػم الطنيعػم الػهت أوتػ ها مػػ  إف أ     
لػػبله فهػػي صبػػاؿ ا الةتػػةد مػػ  ريقػػه اعػػاىل فيػػه صبػػاؿ الػػذات  ى اذبيػػ حةل ػػا اجنػػ ع األوؿ واجثػػي األليػػى

 .وصباؿ األمساء والصرتات
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الرينػةؼ مػ  نريػنم الريهػرار الرت يػم اجنريهػرة و  لصػياناتفالنيئم الطنيعيػم هػ، اج نػا الػةافر ليرتهػر اجريػريح ث و ا
 .ااما  الرت  والريصمي  ـم ع مم فهذا مص ر واسا مي،ء ،االسرييها الريكا،ه اقريناً  أو

، ولامػػػي اإلنريػػػافالهنػػػ  ا منػػػة ااانػػػب اامػػػا  لػػػ ى  األثػػػرالنيئػػػم الطنيعيػػػم هلػػػا  أفو ػػػا الشػػػ  فيػػػه       
 .وم  رارته اإلنريافاالحريهاؾ اجناشر ما النيئم الطنيعيم  رت  هذا ال مة م  داري 

فمثبل االلري اء ،ال نااات ا ألراء ومريا،عم منةها واحلرتاظ لييها م  ال نااػات الألػارة ومرالػاة اعرضػها ليكػمس 
مػا رطػاب الريعػاي   إىلريةتػه ارتهػ ه يهػةف فيهػا معػىن  ريػ ؿ لواهلةاء ،القريه اجطيةب ا يها ليثمار ،ذل  

 . ريافاإلنالهاة ات احليم و هة م  م اهر ااانب ااما  والروح، ا 
بػػي شػػ،ء مػػ  العػػاب ا ػػارت، مػػ  صػػنةر و يػػةر وزهػػةر وحبػػار وشػػ ر ا  هنػػويقصػػ  ،النيئػػم الطنيعيػػم ،       

 .«ـٜٗٛٔ»ل  احلريي    قس وثيةج وح  اإلنرياف نرتريه ال ي رتصي ل ها ،
هػ، اجصػ ر ليمعػارؼ والثػروات والطانػم واامػاؿ وم افػذ الرتهػر ونػػا ف « ـٜٜٔٔ»ومػا يألػيرته نػراب       
وهػ، لنػارة لػ  م  ةمػم مريهاميػم  مػ  الرمػةز والعبلنػات . ح ااماليم اجرتعمػم ،ػالقي  واجقةمػات اإل، اليػمليرو 

 .واجألامني والريكهيبلت الهت اهةف ،ني  يات الطنيعم والهت اريص  هذه الثقافم ،ال مة والري  ي 

ف مػػ  صػػيانم اريهػػة   ،ه ، اةيػػمجبميػػا أنكػػطريه مػػ  العا رتػػم لػػ   ريػػف رطّػػالنكػػري  العقػػي،ػػذل  يريةتػػه ف
مػا « ـٜٚٙٔ»وبمػا أورد إ،ػراهي   ،إىل الرتػ  ويػ فعها انطبلنػاً  ،ؾ أنكػطم العقػيواكهيي وا  ي  وهة مػا  ػرّ 

 :يُعػػرؼ الرتػػػ  ، نػػػه «ـٜٜٛٔ»  مػػػ  العا رتػػم، ولػػػ  أ،ػػة ا ػػػ  الرتػػػ  م ل ػػ ف   ،ػػ Crocheeنالػػه برواكػػػيه 
هػذه الرمػةز  فاررييرتػاْ  ،،ػي لػ  اصػةرافا وأفهارهػا ،واألحاسػيس اإلنريػانيم ،اعن  ،الرمةز الرت يم لػ  اجكػالر

 .ودرتم ثقافريه العيميم وبي ما يريعيف حبيااه  ،وارانطا ، مانه ومهانه ،رريبلؼ الرت افا،
 ه،الرت ػػػػةف ، نػػػػه اعنػػػ  الرت ػػػػاف لػػػػ  إ، الػػػػه ا جمػػػػاؿ زبصّصػػػػ"« .ت.د»لػػػػـ   ويُعػػػرؼ مع ػػػػ  الغػػػػ  ألي

ػػػعر، برتػػػ  الرسػػػ  وال حػػػا، وفػػػ  اجةسػػػيقى،:واامػػػاؿ  ىل منػػػاذج ف يػػػم مهريميػػػم الن ػػػاءإواالراقػػػاء ،ػػػه   وفػػػ  الك 
 ."وا طَا،م
فريعػ دت مػ اري الرتػ   م هػا ، وح ااػه الرت يػم يريػرييه  تػ  اإلنريػاف الرت ػاف نرتريػه وأماـ اج ػاهر الهثػ ة و      

جبميػػا فرولػػه وأشػػهاله الػػهت ال اقريصػػر ليػػى حرفػػم و صػػ الم، أو شػػعر و أدب ، أو اكػػهيي وذبريػػي  ، وهػػ، 
ب صػاحنها ليريعنػ  لػ  مػا ،طيااػه مػ  أجممةع م  الةساةي الهت اريهي وايرير الري رتيس ل  مكػالر ولةا ػ  

 .م اجنرييرتموأنةاع اجنرتات الرت ي ،وبيمات وأشعار وأمي ،وألةاف ورطةط،
فهػػػػذه اجنرتػػػػات الرت يػػػػم لنػػػػارة لػػػػ  مةسػػػػةلم مػػػػ  لمييػػػػات الكػػػػعةر والبلشػػػػعةر مػػػػ  اعنػػػػ  ومبلح ػػػػم      

وػػػػاور إ، اليػػػػم لميقػػػػم يػػػػريحه  ا إصػػػػ ار هػػػػذه اجنرتػػػػات ربقيػػػػف و  ، واعيّػػػػ ،يوا ّمػػػػ ،وإحريػػػػاس ،وانرتعػػػػاؿ
يرتاــت ، نػػه « ـٜٜٛٔ»ا ػػ   أ،ػػة إليػػهوهػػة مػػا يكػػ  لػػ ى اإلنريػػاف الرت ػػاف،  المفهــوم المتاامــ  عــن الفــن

النيئػػم معرفػػم ال  ػػاـ الػػذي  هػػ  نػػةانني  وهػػةمبــدأ النظــام الشــالي للعمــ  الفنــي :أولهـــما :زاويتــان علــئ 
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وفهػػ  ال  ػػاـ القػػاة  ليػػى ال ريػػنم والري اسػػب ا ل اصػػر النيئػػم الطنيعيػػم ،عبلنػػم  م مػػ  الةتهػػم العيميػػم،يػػالطنيع
 . القيمم ااماليم اسريحألار القيمم العيميم هلا وما  ،االع صر ،الهي ولبلنم الع صر جب ةياف
فيريحقػػف ،ػػذل  ن ػػرة  احلريػػ، جرتهػػـة ال  ػػاـ ،ػػني العيػػـة والرت ػػةف، اإلدراؾوهػػة اهلػػ ؼ اج كػػةد مػػ  الرتػػ  ا 

ا مييػم ا مػػا صػةر اا اعػػاىل مػػ   يةنػات ف ميعهػػا ي طنػف لييهػػا اجرتهػػـة اجريهامػي ليرتػػ  ف  مػم النحػػر مػػثبلً 
حيم العيميم ا مادة األحياء ليى أهنا باة  ح، وا رس م  ناحيم صباليػم ف يػم  ، راسػم ألةاهنػا ا رس م  ال ا

 . وأشهاهلا ورطة ها ا ارتيم و اةزيا ن اـ حربريها
الرت ػاف ولقيػه اجنػ ع  اإلنريػافوهػة مػا يػ ور ،ػني  ييػم  مبدأ اإلنشـا  الشـالي لرمـوز الفـن: والتاوية الرانية 

  :الريا،ف  والهت ي ةه إليها اجص روهذا ي ور حةؿ ا ةري  الريالينيأي ،ني العقي الةال، والبلول، 
o  إىل، ف الرت اف  س ،ااماؿ م  حةله م  مرتردات ول اصر النيئم الطنيعيم وهبذا ي طيػف ،إحرياسػه م هػا 

 .ارمي ها ونقيها ا مريعم ف يم

o ليػى دمػت  مريػريةحاة  ػا  يطػه مػ  اامػاؿ ا النيئػم الطنيعيػم معريمػ اً  ت يػ ةرمػةز   ػاوؿ الرت ػاف ا،ريهػار
 .رجااه الرت يم الريا،قم وا جات اا ي ة 

الرتػ   وفػػف زوايػاه اج روسػػم فقػػ   ولييػه اػػرى ال ارسػم ،ػػ ف الرت ػاف الػػذي يعػج مػػ  م طيػف اجرتهػػـة اجريهامػي لػػ 
قػػ، وا قػػي واػػةت  معانيػػه ،ثقافػػم معرفيػػم نكػػ ت لػػ   ريػػف لغػػم وتػػ  ل رتريػػه نالػػ ة مريي ػػم ار،طػػه جبمهػػةره اجرييأ

 .الرت  الريكهيييم

أهنػا األػا أمػاـ مريػرييهميها القػةانني الػهت   الطبيعيـة ةومن المميتات التي تتمتل بهـا عنا ـر البيئـ     
إال  يرينعهػػا الرت ػػاف الريكػػهيي،، حػػ  يريػػري ما مرتػػردات ووحػػ ات لميػػه وأف  مػػا يرينعػػه الرت ػػاف الريكػػهيي، مػػاهة

ا رتيػػذ لرننػػات الطنيعػػم، ولهػػ، اهريمػػي العمييػػم اإل، اليػػم ا الرتػػ  اجريػػرييه  ال،ػػ  مػػ  الري ّمػػي اامػػا  والرتهػػرة 
الرت يػػم، والػػػهت هػػ، ت يئػػػات جهةنػػات ال  ػػػرة ا اصػػم الػػػهت يريمريػػا هبػػػا الرت ػػاف ا سبيّػػػ ه لريحةيػػي وانػػػ يي وإلػػػادة 

 مذا الريرتالػػي يرينيػػةر األسػػيةب ا ػاص لهػػي ن ػػرة ذاايػػا  ػي  الع اصػػر الػػهت فريارهػػا مػ  النيئػػم الطنيعيػػم، ومػػ  هػ
 .« ـٕٓٓٓ»وفقاً لهي  ف اف، وهذا ل  إمساليي 

إف  ما ف ع ،صر اإلنرياف هة الكهي ال ػاهر اجريقيّػب واجريغػّ ، وإمنػا القػةانني والػ    ثا،ريػم ووػ ّدة لهػي      
زف، والري ػػػةّع سػػػاريم ليػػػى اإلنريػػػاف و نعػػػه مػػػ  وألف  نػػػةانني اإليقػػػاع والريػػػةا ل صػػػر مػػػ  ل اصػػػر النيئػػػم الطنيعيػػػم،

ا ارج وال اري، لذل  اننثف م  اإلنرياف الرت اف ما هة إضافم وذب ي  ليى اجنػ وف العقيػ، اجعػرا ،احلقػاةف 
الػػػػهت يعيمهػػػػا والػػػػهت اعيمهػػػػا إىل تانػػػػب الػػػػ ور الػػػػذي ييعنػػػػه العقػػػػي البلوالػػػػ، لبلنرتعػػػػاؿ ذبػػػػاه مػػػػ ربات النيئػػػػم 

 .ا، وذبري  ل اصرهاالطنيعيم، وربييي رمةزه
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األشػػػػػػهاؿ اهل  سػػػػػػيم الطنيعػػػػػػم لػػػػػػه مػػػػػػ  العبلنػػػػػػات و  مأف ال  ػػػػػػاـ ا النيئػػػػػػ «ـٜٛٛٔ»ويثنػػػػػػا الصػػػػػػاة  
وا  ػػي   ،هنػػا فيريػػرتم الري ريػػ  واج طػػف واق يػػمأوالريػػةازف ا األلػػةاف والرترانػػات، و،ريعمػػف أبثػػر اػػ   ،واجريػػاحات

والهكػػػػػ   ،وارتهػػػػػ  وذب يػػػػػ  لئلحريػػػػػاس ،دراؾ وا كػػػػػيهإىل اسرينصػػػػػار و إورسػػػػػ  وايػػػػػةي   اولػػػػػم الةصػػػػػةؿ 
 .ؤيم مري  دة م  الرت ةف الريكهيييموالريةضيم لر 

 
ا ،الػػذبر الريعيػػي  ،ػػالرت  مػػ  ليػػى صبيػػا مريػػريةيااه وفرولػػه و ػػ بػػج مػػ اري الريعيػػي هػػ، أ..  فالبيئــة الطبيعــة

 ف،ػػػاأللةالؤلشػػػياء مػػػ  حةلػػػه واريػػػريث ه الرت ػػػاف  مناشػػػرًة ليػػػى اػػػذوؽ وربريػػػس اػػػ ثرالػػػهت رػػػبلؿ النيئػػػم الطنيعيػػػم 
يعػػػػج لػػػػ  ارتاليػػػػه واهمػػػػ  األمهيػػػػم القصػػػػةى والنالغػػػػم ا اػػػػةفر الهيانػػػػات اليةنيػػػػم ليريػػػػريثار حػػػػ   واألشػػػػهاؿ

اجبلمػػس والةبيػػ  ليػػى صػػغاةر األشػػياء ولػػ ـ م والري ةلػػات ا الهرييػػم والكػػهي واةافقػػات واإليقالػػات ا طيػػ
هػػػػة صبيػػػػي واسػػػػريثارة ا يػػػػاؿ والقػػػػ رة االسػػػػريهانم هبػػػػا ومبلح ػػػػم الرتػػػػةارؽ والقػػػػ رة الريذونيػػػػم ا اإلحريػػػػاس دبػػػػا 

 حػػ  ي رتػػذه الرت ػػاف الػػذياإل، اليػػم والػػهت ال  همهػػا أي اذبػػاه مػػ  اذباهػػات الرتػػ  ولػػيس هلػػا القػػانةف الثا،ػػا 
 . يعج ل  رؤيريه لنيئم الطنيعم

والػػػهت فيهػػػا  ،مريػػػنرةسػػػنحانه تعيهػػػا الػػػذي ،ػػػ مر مػػػ  اا اعػػػاىل نػػػةة الطنيعػػػم وسػػػيطرفا  إىلوهػػػة راتػػػا      
ل ا،عػػم مػػ  فهػػره نػػ  حيػػم ،ػػي ربريػػةي ليػػى لػػادات اإلنريػػاف وثقافريػػه ا أوربريةيػػه مػػ  باة ػػات حيػػم  هي دبػػااريكػػ

فمػػػػثبل جيمػػػػا الرت ػػػػاف مرتػػػػردات الريػػػػمات  ،يػػػػ ثر ليػػػػى االسػػػػرييهاـ الرتػػػػ  اً فهػػػػة يعريػػػػج مصػػػػ ر  واجري صػػػػيم ،ةاثػػػػه
والػػذي يصػػب ا زم ػػه  الريصػػميميم الػػهت سبرييههػػا الرت ػػةف الةاثيػػم و ةرهػػا ،إحريػػاس ي ػػنض مػػ  وت انػػه ا ػػاص

 .جبميا وريةيافااجعاصر وهذا هة اهل ؼ احلقيق، لرؤيم النيئم الطنيعم ا يطم 
 وهػػػ، أ ػػػراؼا الرتػػػ  ه ػػػاؾ لػػػ ة  اإل، اليػػػمنػػػه لهػػػ، اهريمػػػي العمييػػػم يػػػةرد أ «ـٕٓٓٓ» إمساليػػػيلػػػ      

هػػػ، ت يئػػػات جهةنػػػات ال  ػػػرة ا اصػػػم الػػػهت يريمريػػػا هبػػػا الرت ػػػاف ا سبيػػػ ه  الرت يػػػم والػػػهتالري مػػػي اامػػػا  والرتهػػػرة 
 األسػػيةبا  ػػي  الع اصػػر الػػهت فريارهػػا مػػ  النيئػػم الطنيعيػػم ومػػ  هػػذا الريرتالػػي يرينيػػةر  وإلػػادةلريحةيػػي وانػػ يي 
 .وفقاً لهي ف اف مذاايا اص لهي ن رة 

مػػ  النيئػػم الطنيعيػػم الرتػػ  سػػرييهاـ إرألػػاع لمييػػم االا مػػ  رػػبلؿ النحػػا وال راسػػم نػػه أواػػرى ال ارسػػم 
جيػػب وضػػا الن يػػم األساسػػيم لعمييػػم االسػػرييهاـ وهػػ، رب يػػ  الع اصػػر النيئيػػم الػػهت  الرتهرة اجطية،ػػموذبريػػي ها ،ػػ

 إىلودرةهلػا  ريهامػي ، ت اةػهبهػي مو  م رتػردة ،ػذافا سػيري  االسػرييهاـ م هػا وأرػذها مػ  النيئػم الطنيعيػم بةحػ ة
وهػة . الريصػمي  وأسػس، وهذه النةا،م الهت ربهمها م ه يػم مرينعػم ضػم  ل اصػر لاب الرت  م  ،ةا،م الريصمي 

 ما اقـة لييه ال راسم احلاليم م  اسرييهاـ احلكرات ا ييم مػ  النيئػم الطنيعيػم ليمميهػم العر،يػم الريػعةديم والػهت
  .سريقاـ لييها الري ر،م الريكهيييم
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الػذي الريصػمي  ال هػاة،  إلجيػادعبلنػات الريكػهيييم حهػاـ الإواولػم و  ،  ،ع اصػر الريصػمي الريحهّ جيب  لذل  
نالهػػػا والػػػهت اػػػ ري لييهػػػا اّ ااألسػػػس الةاتػػػب  والػػػهت سبرييػػػ  ،صػػػيانم الرت يػػػم مةلػػػم مػػػ  لمييػػػات ال فألػػػا

 .معااات الريمي  ،االنرتراد الكنص، لي ارسم
امهانيػم لميػه )اجألػمةف الػةظيرت،  : أولا : ن وىمـايتتمتـل بخا ـيت نْ أبنائية العم  الفنـي يجـب  ن  إخيث 

_ الػػػذي فػػػريا ،ػػػاجعىن اامػػػا  ليقػػػي  اجريػػػرييهمم، والػػػهت اعريمػػػ  ليػػػى العبلنػػػات الكػػػهييم( اصػػػمي   نػػػال، 
 .صباليم ف يم لرتهرة ف يم ذات نايم والهت اهةف انطبلنمً _ ل اصر وأسس الريصمي  

ــة التــي تو  ــا الخا ــية الراني ــة البن هػػة الكػػهي الػػذي و هػػة ااانػػب ااػػةهري  التصــميمي عتمــد عليهــا عملي
الكػػهي هػػة اهليهػػي العػػاـ الػػذي ينػػ   ف  أا « ـٜٜٗٔ»ليػػه فقػػ  نػػةه النريػػيةين إىل الةصػػةؿ إيريػػعى الرت ػػانني 
 .أساسهالعمي الرت  

اجألػػمةف هػػة اجعػػىن الػػذي  ومري صػػيم ،ػػ ف   وثيقػػموا العبلنػػم ،ػػني اجألػػمةف والكػػهي الػػهت ار،طهػػا لبلنػػم 
ىل اجريػػػػذونني ،كػػػػهي لػػػػه معػػػػىن إو  ،ىل العػػػػاب ا ػػػػارت،إلػػػػذا فػػػػرج العمػػػػي  ،ذا الكػػػػػهيات هػػػػربميػػػػه ،ػػػػني  يّػػػػ

بػػج وأل ػػ  أ يهػػةف شػػهي أو لػػةف أو ميمػػس ،ػػبل مألػػمةف، ولييػػه ذبػػ  ال راسػػم أف   فْ أومألػػمةف، فػػبل ميهػػ  
هت أوتػ ها وأ، ع ما ييريرتا إليه الرت اف بمػ ري ليريعنػ  الرتػ  ا االسػرييهاـ واالسػري ناط هػ، النيئػم الطنيعػم  الػ

لبله فهي صبػاؿ ا الةتػةد مػ  ريِقػه اعػاىل فيػه صبػاؿ الػذات ا  واجثي األليى تي   ،م  حةل ا اجن ع األوؿ
 . انارؾ ر، ا تي تبلله وصباؿ األمساء والصرتات

الرينػػػةؼ مػػػ  نريػػػنم الريهػػػرار أو الريكػػػا،ه  وإف   ،جنريهػػػرةاالصػػػيانم اج نػػػا الػػػةافر ليرتهػػػر اجريػػػريح ث و  فهػػػ،
 .الرت  والريصمي  ااما  ـفهذا مص ر واسا مي،ء ،االسرييها ،م ع مم اقريناً 

 النيئػم الطنيعيػم هػ، ا ػ ّ  :ف  أاةيػم الكػهييم ليعمػي الرتػ  اػ  ا هبػا الن الهت اريمريّ  سنف م  ا صاةا وليى ما
مهيػػم النيئػػم الطنيعػػم أا  Herbert Raidوالغػػ  ،النحػػا لػػ  هػػذا الكػػهي ناهلػػا هر،ػػرت ريػػ   ،الكػػامي

اري ػةع دبػا فيهػا مػ  لبلنػات ، ،ػ ف النيئػم الطنيعيػم «ـٕٜٜٔ»الصػيرت، مػا يريةافػف معػه ،ال رينم إىل الرت اف وهػة 
 : اكهيييم ، نةالها فه اؾ

 افا ػويػ ري ،ػني وحػ ،ةو نيامػه ،طريقػم حػرّ أ ،اه هلا ،ري  ي   طّ العبلنم الن اةيم ،ني الع اصر الطنيعيم إم   -ٔ
 ،ػةرارو « ـٜٓٛٔ» هػاؿ   العمػي الرتػ  لػ    ا  ااي ػػػػر وذلػ  لريهػةي  الريصميػاجرتردة أو الع صػاهرار 

 .«ـٜ٘ٚٔ»
 ،ه وتػػةد رػػه وػػةريويريػػنن   ،،ػػني تػػانني مري ػػاظري  مػػ  األشػػهاؿ ا الطنيعػػم مالعبلنػػم اجريماثيػػ :وىنــا  -ٕ

 .«ـٜ٘ٚٔ»  شعاليم ل  ،ةرارإيهةف لنارة ل  واور  فْ أميه  
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 وميهػػ  أفْ  ،ري ةلػما مهلػػا احلريػم ا احلربػم وإيقالافػػ فيهػا الع اصػراجريماثيػػم و نػ  العبلنػػات  :  أيضـاا وىنـا -ٖ
 اجصػ رلػ    ػ ا هػر أهنػا مري نػم ونػ   رييػم األسػس الريصػميميم مػا ذلػ  ، ةريا ن  ا  فيها الري اظر 

 .الريا،ف
وب نػػه  األوراؽواكػػا،   األنصػػافمػػا،ني امريػػ اد ومثػػاؿ ليػػى ذلػػ ، نػػ  ينػػ و ا مػػةع ا ألػػري ليكػػ رة 

حػػر الريهػػةي  و ريػػ  ،ػػبل ن ػػاـ ا بثػػ  مػػ  األحيػػاف، نػػ  أف اجعػػروؼ حريميػػا أف ال نػػات ي مػػة نريي ػػم لقػػانةف 
 .داري، راص ،ه،  ه  ال  اـ العاـ ،ني ل اصره

لػػػػ  النيئػػػػم الطنيعيػػػػم ، هنػػػػا اإلهلػػػػاـ والػػػػةح، ليريرتهػػػػ  ا لػػػػاب الرت ػػػػاف «ـ ٜٓٛٔ»بمػػػػا وذبػػػػر النريػػػػيةين 
ف إىل داريػػػه، واعريمػػػ  مرتػػػاهي  النيئػػػم الطنيعػػػم وزبرييػػػ   ػػػرؽ االسػػػرييهاـ الرتػػػ  ريػػػا ومريعّمػػػ، دبعػػػىن مريّ ا ػػػارت

ا ُم ربلاػػه الريكػػهيييم اجرانطػػم ،عةامػػي اػػ ث ر حبريػػب درتػػم الرت ػػاف العيميػػم والثقافيػػم وحػػ  االتريماليػػم فهػػ، 
 .ؽ، ودرتم احلرياسيم لئلدراؾ احلقيق، والرت  أررى بإحرياس الريذوّ 

مػػ  النيئػػم الطنيعػػم، اريطيػػب م ػػا ال راسػػم الريصػػمي  الرتػػ  سػػرييهاـ لمييػػم ا ف  أال ارسػػم ذبػػ  ا  ف  إفػػ ولييػػه
ومعرفػم  ،ال ارييػم وا ارتيػم ػم اجبلح  لػ   ريػف ليرتحػا الػ نيف وااي ػ  م ،  ػرة شػامم وصػةالً الةافيم واجريمعّ 

 ، ريػػػنمالو  ، مػػػةالو  ، ػػػ احلو  ،يػػػةفالو  ،يمػػػستػػػ ء مػػػ  حيػػػا اج الػػػ    الػػػهت ربهػػػ  الع اصػػػر الطنيعيػػػم مػػػ  بػػػي  
 . ما يكمي م  لبلنات حيةيم ون  حيةيم ري اسف وبيّ الو  ،ريألادالر و ري ثّ الري ث  و الو  ،ريهرارالو  ،ري اسبالو 

ونػػػػاـ ، يػػػػادة النحػػػػةث وال راسػػػػات الػػػػهت اعي ػػػػه ليػػػػى  ،قػػػػ  وصػػػػي الرت ػػػػاف إىل حالػػػػم لػػػػ ـ الرضػػػػالػػػػذل  ف
درابيػػم إىل االراقػػاء ا الة،يػػم اإل فهػػذه العمييػػم اةصػػيّ  ،،الري  يػػ ا والػػذي يريمريّػػ ،االبريكػػاؼ لبلسػػرييهاـ الرتػػهت

هنػػا مػػ ري ليريعنػػ  إسػػاليب  ارسػػم الريق يػػم االحةافيػػم ليريكػػهيي الرتػػ  مػػ  حيػػا أوهػػ، مػػ   ،ليرؤيػػم النصػػريم
 .ال الريري يي وا اباة فقه  ،الةانع،

رػػة  اً درابيػػإ اً اغػػ   الرينارهػػاوميهػػ   ،افدرابيػػم لنػػارة لػػ  سيريػػيم مػػ  ا طػػةات الػػهت يقػػـة ،ػػه الرت ػػفالعمييػػم اإل
  .فهرة ت ي ة 

وؼ االتريماليػم  الػهت وال ػر  ،درابيم م  اع ي  العبلنم ،ني الرت اف و،يئات الريػيةبيم والرتي ياةيػموا ي العمييم اإل
 . «ـٕٙٓٓ»ر، الريرو  ارياه  وربرت  ل 

نػػػػػ  لػػػػػ  القػػػػػي  الريكػػػػػهيييم ف  ػػػػػ  ا نرتػػػػػس الرت ػػػػػاف نػػػػػةة ا العمييػػػػػات العقييػػػػػم والةت انيػػػػػم نريي ػػػػػم ليريع
وهػػة أسػػاس ،قػػاء ااػػةهر احلقيقػػ،  ،يم ااػػذور،عػػاد الثقافػػم العيميػػم احل يثػػم مري ص ػػأاجريريهكػػرتم لػػذل  بانػػا 

 .ىل ونري ا احلا  إنريانيم السريمراريم  الرت ةف اإل
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   الستلهام من البيئة الطبيعية بين الفن والعلم الستلهام من البيئة الطبيعية بين الفن والعلم::  
إف النيئػػم الطنيعيػػم اريمريػػا ،  ػػاـ حيػػةي ولألػػةي نػػةي، فيػػيس ه ػػاؾ فةاصػػي ،ػػني ل اصػػرها ،ػػي اةتػػ   دبػػا

 هػػ،: ، واجقصػػةد ،احليةيػػم العألػػةيمالػػروا،ه واف اررييرتػػا اجراحػػي ال ي اميهيػػم ا الريهػػةي  ال مػػاين أو اجهػػاين
 .جريغ إحهاـ وح ة مهةنات الطنيعم، وسباس  ن اـ اّاريانها ،رن   ا،عها ال ي اميه، ا

أف  : إف  مػػػا نػػػراه ا الطنيعػػػم مػػػا هػػػة إال تػػػةهر حلقػػػاةف م هػػػا: يقػػػةؿ «ـٜٜٓٔ»حيػػػا إف ال سػػػةن، و 
بمػا انػػ و ليعػػني    ػةع ال هػػةر، وأف  الػذرات اجهةنػػم هلػػا ليريػا سػػاب مالريكػهيي وال مػػة يهػة ف  ا،عػػاً حربيػػاً مري

ت يئػات أدّؽ اريحػّرؾ فيهػا حبريػب أن مػم معّي ػم  ا رّدة، وأيألا إف  الذرات اجريحربم هذه هلا ن اـ اػريحّه  فيػه
 .ووّ دة

فُي  ػػػر إىل الرتػػػ  والعيػػػ  ليػػػى أهنمػػػا حقػػػبلف م رتصػػػبلف سبامػػػاً، ولهػػػ  ،ػػػالريمّع  وال  ػػػرة اجريػػػريه فم اػػػ  
 . العبلنم اجةا،طم ون  اج رتصيم

لغػم العيػ   أفإال  واألمهيػم، ف العي  والرتػ   مػبلف نرتػس القيمػم «ـٜٕٓٓ»وي ب  ليى ذل  ال بريةر احلريني
رمػػةز ا اج ػاهت الري رينيػػم ، ولغػم الرتػػ  اقػـة لػي الال  ريػػات و،راهي هػا إ ػاراقػـة ليػى العبلمػػات اج ه يػم ا 

 .اةصيي اجعاين وال كا ات النكريمألتي العي  والرت  يقةماف ليى العبلمات والرمةز  أفأي . النحريم
ا حػ ود الري ر،ػم احلريػيم و الػهت اصػ ر مػ  شنصػيم  إف  احلقيقم الرت يم هػ، داةمػاً حقيقػم بػجى اهمػ 

الرت ػػػػاف نرتريػػػػه هلػػػػذا فهػػػػ، م رتػػػػردة، وحيػػػػ ة وال ميهػػػػ  اعةيألػػػػها، فكنصػػػػيريه انقػػػػى ا ألمالػػػػه ،ريمثيػػػػي الرمػػػػةز 
اإل، اليػػػم اج عهريػػػم مػػػ  دواريػػػه ال رتريػػػيم، ونرياتػػػه الرتػػػ  ينقػػػى حيػػػاً ومعاصػػػراً، وهػػػذا مػػػ  أل ػػػ  مػػػ ثر الرتػػػ  

واصػػةير  ةدة والقيػػاـ ،ريثنيػػا القػػي  ال اةمػػم ليكنصػػيات، ولهػػي مػػا هػػة زاةػػيلريحقيػػف مةاضػػيا ف يػػم لاليػػم ااػػ
 .لطنيعيم ا يطم ،اإلنرياف الرت افارتاصيي احلياة، والنيئم ا

أف إحػػ ى احلقيقريػػني أفألػػي أو أسػػةأ  ،ي مػػا اهمػػ  حقيقػػم الِعيػػ  ا الطنيعػػم فػػةؽ احلريػػيم، وهػػذا ال يعػػ 
ما احلقيقم العيميم اهةف أبثر نرينيم وله هػا ا الةنػا نرتريػه أبثػر م  األررى، فإف احلقيقم الرت يم ،اجقارنم 

ثنااػػاً وانعهاسػػاً ليكنصػػيات اجريػػ ثّرة، واج  فعػػم األحاسػػيس، ا حػػني نريػػنيم احلقػػاةف العيميػػم ال اريةنّػػ  ليػػى 
: القػةؿ ومػ  ذلػ  ميهػ  أصالم شنصيم العاِب، ،ي ليى اجةن  الذي ي طيف م ه ا دراسػريه وجمالػه العيمػ،،

، ايطػػرح، لُيق ػػ ،ي مػػا الرت ػػافليرينػػا وجييػػب لػػ  اريػػاؤالت،  العػػاِب يُػػجه ، وأف  الِعيػػ  أبثػػر دنػػم مػػ  الرتػػ ،ػػ ف  
ومهما يه  اهل ؼ الذي يُهر س م  أتيه العمي الرتػ  فإنػه ينقػى لكنصػيات ا ريمػ، جنرييػ   .ليص ا مريعم

 .اسات العيميمم  العيـة و األحباث وال ر  ةر واألفهار الهت ربريةي ليى بث العص



-  ٖٜ- 

إْف بػاف العيػ  ينحػا داةمػاً لػ  شػ،ء مػا، فػإف  الرتػ  حبػّ  ذااػه هػة داةمػػاً " «ـٜٕٓٓ»الكػةؾ : ويػذبر
اجهػاف الػذي  إىل هػة  ريقػم لي  ػر( الرتػ  النيةلػةت،) إف  "((: د،ت)) زاراريػه، ؿوأيألػا بمػا يقػة " ش،ء ما 

 ."الثقافم اإلنريانيم و ،قيم العاب احل،و نيريق، فيه ، نرتري ا، 
الريه ةلةتيػػا و  مػػ يت مػػ  الرتػػ لنػػارة لػػ  زاراريػػه، ا حقػػي الرتػػ  النيةلػػةت،، وهػػة مصػػطيم واسػػا فقػػ  لمػػي 

زاراريػه، شنصػيم ،ػارزة ا الرتػ   أصػنم العيمػاء ويثػ  ااػ  الذي جيريذب الرت انني رت  اجري اري ،العي ال هةو 
، يريمييػػ لف يػػم  ألمػػاؿ ال،ريهػػار، والعمييػػات احلياايػػم احليّػػمهاة ػػات أنريػػ م اليريػػرين ـ  أصػػنمبمػػا   ،النيةلػػةت،

 .لمييات ليميم و ف يما  العي  والرت ّ وااما ،ني 
يػػ دي إىل  اً ذه يػػ اً ،ػػ ف الرتػػ  ال فرييػػ  لػػ  العيػػ  ا بةنػػه نكػػا « ـٜٕٓٓ»احلريػػني  إليػػهنػػةه  وليػػى مػػا    

 .جريريمرة واجري  دة دوماً وإف لمييم ال كاط الذه  مرانطم ،عمييم الريرته  ا. اجعرفم وا اميها
لبلنػػم الرت ػػةف والعيػػـة الرينادليػػم  إىلاسػػري اداً  حػػ  يهػػريمبل، م هػػا ا رػػر لييريقيػػا بػػي  ي ريقػػ،فػػالعي  والرتػػ  

والعػػاِب والرَت ػػاف شنصػػيرياف هلمػػا رصػػي  ا بػػي جمريمػػا ،كػػري؛ ألهنمػػا يقةدان ػػا إىل احلقيقػػم ولهػػ   .الريهامييػػم
وحػػ فما، ومةحػػ ااف ا ،طػػرؽ  رييرتػػم، فهمػػا وسػػييرياف جعرفػػم لػػاب واحػػ ، وهااػػاف الةسػػييرياف مري انألػػرياف ا 

  .ا انألهما
 قػػي دراسػػم ليُ بمػػا ذُبػػر آنرتػػاً ا اصػػم ،النيئػػات الطنيعيػػم  ا ال راسػػات   Ecology  هػػر ليػػ  النيئػػمف

وبػذا جمالػه احليػةي دبػا  ،النيئم م  الةص  ااغراا إىل اقةًن لبلنم اإلنرياف دبحيطه ااغراا ومػةارده الطنيعيػم
 .«ـٖٕٓٓ» لن  احلمي ل   .وحرماف األتياؿ القادمم م ها ،يهرتي احلرتاظ ليى هذه ال    ال ا م ها

الطنيعم والعبلنات ،ني النكر والطنيعػم،  ما ليى الطنيعم ، هنا دراسم النيئفالعي  إذاً هة الن يم األبثر ا ث ً 
الرتهريػػم اجنرييرتػػم لعقييػػم هػػذا اإلنريػػاف الرت ّػػاف اسػػرينرتا اجػػذاهب الرت يػػم، وا ةلػػا ال راسػػات  تفااللريقػػادا

، ونريي ػػػػ هت لينحػػػػةث الػػػػ مالريكػػػهيييم، وهػػػػذا هػػػػة رّدة الرتعػػػػي لػػػػ  االبريكػػػػاؼ ا هػػػري، فهػػػػة اسػػػػري ا،م ليعيػػػػـة
 . أُدريا إىل الرت  وأهيه م  أوسا أ،ةاب الثقافم ا العي  والرت 

اج ػػاظر الطنيعيػم ،العػػاب اجعاصػػر، ودبهةنػات النيةلةتيػػم والرتي ياةيػػم ارتػػريم ل اظرهػا احلػػاذؽ  ميػػطنيعنيئػم الالف
 .واالتريماليم  جعانقم ااماؿ فيها، واالسرييهاـ م  األلةاف واحلربات

هػػة دراسػػم ،ػػني الهاة ػػات احليػػم وويطهػػا  فهػػة ليػػ   Ecologyليػػ  النيئػػم  وإف  ليػػ  االيهةلػػةت، أو
  ػػة  يػػ رس لبلنػػم بػػي ل صػػر مػػا ا رػػر، فقػػ  ظهػػرت العيػػـة احل يثػػم الػػهت هلػػا العبلنػػم الهاميػػم واج نثقػػم مػػ 

يريػرييه  م ػه، ثػه لػ  اا يػ  حػ  اُػ ث ر ليػى ارتهػ  الرت ػاف، وحب ليـة النيئم الطنيعيم، وهػ، وليػ ة ليػـة أحيػاء
 .بذل  اطّةر العبلنات والريع يبلت والريغ ات احلاصيم له  وهة
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يهةلةتيػا إاإليهةلةت، مهريمم ، ي اميهيم الري ةّع النيةلةت، ليى بي ال طانات اجهانيم وال م يم، وراصػم فػرع 
 . اج اظر الطنيعيم اجهري  ،صرتم راصم وليى نطاؽ مريهامي ،اج اظر الطنيعيم

يهةلػػةت، أحػػ  أحػػ ث الرتػػروع النيئيػػم الػػهت ،ػػرزْت ا اجيػػادي  العيميػػم، والػػهت اعمػػي ليػػى فيُػَعػػ  العيػػ  اإل
 .ا حل م اارفيم اليم ما،دراسم وربييي ال ور الذي ايعنه النيئُم الطنيعيُم ا اكهيي  ييم صبالم ثقافيم اتريم

أو اجهػاف  ،نيػاالذي يعػ  ال Oikosم  الريعن  اليةناين  Ecologyلرت م إيهةلةتى  اشريقاون  
ويػ ري العيػ  اإليهةلػةت، ضػم  ال راسػات الريحييييػم ليعيػـة اإلنريػانيم، ويريرتػرّع م هػا ، الذي يصيم ليريه 

ويرينعهػػػا ا الريريػػػميم، وهػػػة ال قػػػ  اإليهةلػػػةت، اجنػػػريا ،ػػػالرتهر اإلنريػػػاين، فهػػػة لنػػػارة لػػػ  ال راسػػػات الػػػهت 
هااػه الرت يػم، وميةلػه الكنصػيم، وبيرتيػم صػيانم أفهػاره اةض م اػ ث  النيئػم الطنيعيػم رػة اإلنريػاف ا رب يػ  اذّبا

 .ها والهت يعج  ل ها ا  رتااهومرتاهيمه الهت ميرييه
هػػػة ذبمػػػػا حيػػػةي مػػػػ  ال نااػػػات واحليةانػػػػات ا إ ػػػار ،يئػػػػم  نيعيػػػم أو مهػػػػاف  فل  ػػػاـ اإليهةلػػػػةت، إذا
 ار،ػػػم وم ػػػاخالنيئػػػم الطنيعيػػػم مػػػ  مػػػ  ل اصػػػر  بػػػبلً   ي تػػػ ءاً مػػػ  الطنيعػػػم، ا حػػػني أف  ميث ػػػو العػػػي   و، أليحيػػػاة

 . اجهةنات ا يرتيم الطنيعيم هلذه النيئم يسبثّ  ومريغّ ات أررى
 :ت بين ماونين أساسيين  ي نظام بيئي، ىمانمي   يمان أنْ الساب   وعن المصدر

  بػػي فػػرد فيهػػا ،طػػراز تيػػ  و ػػراز يريميّػػ. Biotic componentsجممةلػػم اجهةنػػات احليػػم  -ٔ
 .شهي،  ي 

فإهنػػا اريمثػػي ا الغػػبلؼ الصػػنري . Abiotic componentsجممةلػػم اجهةنػػات نػػ  احليػػم  -ٕ
والغبلؼ الغازي، يألاؼ إىل ذل  الطانم الكمرييم الةاصيم إلي ا مػ  رػارج ال  ػاـ  ،والغبلؼ اجاة،
 . النيئ، األرض،

يعيػػػم مصػػػ ر اسػػػرييهاـ م لُػػّ ْت النيئػػػم الطنيػػػومػػا ال مػػػة الرتهػػػري والثقػػػاا وا ػػةض ا أسػػػرار النيئػػػم الطنيع
اصػػػػر وا امػػػػات احلػػػػرا أيألػػػػاً، فمػػػػا ليػػػػى اإلنريػػػػاف الرت ػػػػاف إال ذبميػػػػا الع  لي قػػػػيلؤلفهػػػػار الرت يػػػػم، ومصػػػػ راً 

 .واجرتردات ااماليم
ريػريث ة مػ  الريق يػات ااماليػم، والةسػاةي   فػ  لػه نػةى مأوؿ رطةة رطاها اإلنرياف ه، إجياد م لّ إف  

 ،لهػػي لنقػػري أوت اػػه ال هألػػم هلػػاـإحػػني لرفهػػا إنريػػاف ال هألػػم بانػػا دبثا،ػػم فاج  فعػػم اػػة ااةانػػب الريعن يػػم 
 .ونةه  نيعيم لريرتريم ،اسريقناؿ العي  ،اا ي  إلنرياج وسييمً ولّ اه 

 ة دراسػم تي ػودراسػريها اجننػ ة ا تةفهػا  اق يافػاوإ،ػراز  م النيئػم الطنيعيػم، راسػلقػةانني ون  ،ني  العي  ال
، وهػػػة مػػػا انطيػػػف م ػػػه الرتهػػػر اا يػػػ  مػػػ  الري ػػػارب العيميػػػم ذبػػػاه مألػػػمةهنا واالسػػػريرتادة مػػػ  الريحييػػػي مرتيػػػ ة

مهمافػػػا الرت يػػػم، وفػػػف مريطينػػػات والريكػػػريم إللػػػادة صػػػيانم الرتػػػ  ومقةمااػػػه الريكػػػهيييم، حػػػ  اريػػػريةا اإلفػػػادة 
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طػػّةر ظهػػرْت اجري ةلػػات فػػالرتروؽ والريصػػ يرتات لػػ  األتيػػاؿ الرت يػػم واضػػحم وتييػػم، وأنػػه بيمػػا ازداد العيػػ ، وا
 .جةابنم االرةالات العيميم احل يثم م، وب ف  الرت  يري  ا ره مريةازٍ ليريعن ات الكهييم ا الريصامي  الرت ي

لذل  جيب أّف اصنم النيئم الطنيعم م ربلً صحيحاً ا الريعيػي  واالسػرييهاـ الرتػ  في ػب أْف اػ ؿ ليػى 
وإجيػػاد العبلنػات ،ػني األشػياء لػيس فقػه ا  ارتاصػييها  الكػػهييم رؤيػم مريهاميػم وفػف نػةانني، وفهػ  أسػرارها، 

 .وهذا هة اإلدراؾ احلقيق، ليرت ّ 
فقػػػ  أسػػػهما اجػػػ ربات النصػػػريم اجريعّمقػػػم إىل فػػػريم اجيػػػادي  اا يػػػ ة ليمعرفػػػم العيميػػػم والرت يػػػم ،ػػػاألرا 
الػػػروا،ه اجكػػػةبم ،ػػػني م طقيػػػم اربيػػػب الع صػػػر ا الةحػػػ ة اجرتػػػردة ا النيئػػػم الطنيعػػػم، إىل الةحػػػ ة الةاحػػػ ة ا 

 . اليةحم الرت يم، واةت  ال راسات العيميم الهت ار،ه ،ي هما
يػػػى ألمػػػاؿ ف يػػػم اكػػػهيييم لنيعػػػم لػػػاب الط John Hudgisonفقػػػ  الريمػػػ  تػػػةف هةدتريػػػةف       
،  ػا  ا ػردة لريهػاثر منػة النهةيػا، ب مثيػم لرتهػرة الن اةيػم ليريحييػي الةبيػة نػ  اجريطػةر ،ػالعنيةمعاصػر  ةااتل ح

سػػػا،قاً ليعػػػاب ا  طنيعػػػمنيئػػػم اليةضػػػم أف الرت ػػػاف الريكػػػهيي، يهػػػةف أحيانػػػاً ومػػػ  رػػػبلؿ حبثػػػه ا ػػػاص وا ميػػػه لي
فقػػػػ  ا ػػػػاوؿ ، اةيػػػػم األشػػػػهاؿ ايقاةيػػػػم اج هػػػػر الريةصػػػػي إىل لبلنػػػػات اكػػػػهييم مريةافقػػػػم مػػػػا األمنػػػػاط اجػػػػ ثرة ا 

أحػػ  أمنػػاط الريكػػهي البلن اميػػم ا الطنيعػػم، شػػارحاً جػػادة الجواػػني الةراثيػػم اجريػػئةلم لػػ  منةهػػا " هةدتريػػةف"
إىل  مكػ اً  Diyokcy Raubo Chirch DNA -واهاثرهػا وهػ، حػامض ديةبريػ، راينػة بييػ  
دارييػػم ا مػػادة اربينهػػا أو رارتيػػم وهػػ، اجريػػننات ألمنػػاط هػػذا  الريرتػػالبلت الهيمياةيػػم الػػهت اػػ ثر فيهػػا سػػةاءً 

 .«ـٕٔٓٓ»ل  أضب  .  الريكهي الرييقاة،

ّس، والةبيػ  وارى ال ارسم أنه ا ظي اجنةلػات الريه ةلةتيػم اريػن ب الهثػ  مػ  الراحػم واجريعػم، وإرهػاؼ احلػ
ليى الرينادؿ الرتهري الهت نص رت اجريػافم ،ػني أتػ اء العػاب، وتعيريػه ا مري ػاوؿ يػ  اإلنريػاف العػادي، فػالرت ةف 

اػػ دي إىل اطةيػػا النيئػػم  ااماليػػم جبانػػب ا ػػجات العيميػػم بانػػا ومػػا زالػػا ذبمػػا لمييػػات اإل،ػػ اع الرتػػ  الػػهت
 .الطنيعيم

اً فقػػه ليمصػة ر أو اجريػػرييه ، وإمنػػا هػ، ليػػ  جيػ د ويػػ رس وربريػػاج لػذل  فرؤيػػم النيئػم الطنيعػػم لػػيس وهػ
ب يهريكػػػ ، وسػػػةؼ ي ػػػي العيػػػ  ي يػػػ  مػػػ  االبريكػػػافات ا النيئػػػم  األتيػػػاؿ الرت يػػػم القادمػػػم ليري قيػػػب لػػػ  مػػػا

الطنيعيم، وال هةر ،قي  مريريقنييم اكهيييم وسينقى ليم ا اليـة ن مياً مريريقنبًل، وسةؼ يصػح م مػا لييػه مػ  
 .ويألاؼ لييه ما ب يريريهمي م  اجريريهك  ا لصرناأرطاء 

، ووتػػ ت ال راسػػات والنحػػةث، أصػػنحْا معرفػػم رصػػاةا النيئػػم الطنيعيػػ م معرفػػًم و،عػػ  إْف ابريكػػرتا العيػػـة
 .صحيحم، وم طقيم لقبلنيم
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فةتػػ  اإلنريػػاف الرت ػػاف نرتريػػه أمػػاـ اج ػػاهر الهثػػ ة الػػهت يريػػريق، م هػػا وح ااػػه الرت يػػم، فريعػػ  دْت مػػ اري 
اإلنريػػاف، وهػػ، جممةلػػم مػػ  الةسػػاةي الػػهت  ميرييههػػا   جبميػػا فرولػػه، وأشػػهاله الػػهت ال اقريصػػر ليػػى مهػػارة الرتػػ

اريّهي وايري ر الري رتيس ل  مكالر ولةا   صاحنها؛ ليريعن  ل  ما ،طّيااػه مػ  أب وأمػي، وألػةاف ورطػةط، 
 .وبيمات وأشعار، وأنةاٍع بث ة م  اجنرتات الرت يم اجنرييرتم

 
 اإلدرادي  مرلة إبداعية في البيئة الطبيعية وف  المجاب الفني العلمي اإلدرادي  مرلة إبداعية في البيئة الطبيعية وف  المجاب الفني العلمي الوعي الوعي::  

 الرت ػػاف لػػ  إدرابػػه ليعبلنػػات والػػهت زبرييػػ  لػػ  اإلنريػػاف العػػادي ا ال رتػػم العاليػػم مػػ  الريحريػػس يعػػج  
رػػػبلؿ ه مػػ  يػػػراه و رّيػػ يطرحهػػػا الرت ػػاف لػػ  مػػا اليغػػػم النصػػريم الػػهت جيػػب أفْ  وأف   ، ةليري ر،ػػم الريكػػهيييم اجميّػػ

ر مػ  الػ ر  ا الع صػر الطنيعػ، مػ  ألػةاف وأشػهاؿ ل اصر النيئم الطنيعيم مػا هػ، إال دوافػا مػ  الػػري ث  والريػ ثّ 
 ،وما ييهمه ،ه لقيػه مػ  مرادفػات اكػهيييم ،لينطةط واأللةاف وا امات هوا رييقات فيعهريه م  اسرين ام
 .ول اصر وأسس ليريصمي  الرت 

الريغػػ  مػػ  اجةضػػةلات الق ميػػم واج لةفػػم إىل  نػػه    أضبػػ  فيمنػػاف أ: ثػػاؿ مػػ  دراسػػات ال قػػاد أمني  ونػػ  انػػ
،ػي ليػى العهػػس  ،ليعمػي الرتػػ  ومألػادة لػه فيػ  اصػػنم العيػـة األرػرى م افريػمً  ،مػ اري ت يػ ة ومريػريح ثم

لمػػػػم ومةازيػػػػم لريطػػػػةره والػػػػ ليي هػػػػذه ال راسػػػػم احلاليػػػػم ا اامػػػػا ،ػػػػني الريصػػػػمي  مػػػػ  ، اةيػػػػم م ّ  أصػػػػنحاْ  سبامػػػػاً 
 .رت ةف صبيعها نا،يم ليريطةر العيم،ال ف  إىل اةظيرتها ف ياً، فالرت  إذف مرادؼ نةي، بما إرات احلك

صباليػػػم  ف مريعػػػمً ووضػػػعها دارػػػي إ ػػػار فػػػ   ق ػػػ ،اسػػػري ناط القػػػي  ااماليػػػم مػػػ  النيئػػػم الطنيعيػػػم ذلػػػ  ألف  
ومػػ  حيػػا  ،مليريحييػػي والريرتريػػ  مػػ  رػػبلؿ ل اصػػره اجريػػري نط حيػػا يهػػةف نػػا،بلً  ،جريػػذوؽ الرتػػ  الريكػػهيي،

ي أليػػى مريػػريةيات العنقريػػم هنػػا سبث ػػإدراسػػم الػػ    ااماليػػم وهػػة مػػا اراهػػ  لييػػه دراسػػات ليػػ  اامػػاؿ حيػػا 
 .«ـٕٙٓٓ»الةاةري  الرت يم ا اي  الري  يمات الكهييم ال اهرة ا العمي الرت  ل  ا ةال ة و

دراؾ إوليػػػى الصػػػعي  الرتػػػ  فهػػػة إدراؾ النيئػػػم الطنيعػػػم و  ،  اجعػػػرادرتػػػات الريػػػيّ اإلدراؾ هػػػة أوؿ     ويعػػػ
حيػػػا يعمػػػي النصػػػر اجػػػػُكغي األساسػػػ، مػػػا ارانا هػػػا ،ػػػاحلةاس ا مريػػػم وذلػػػ   ،اجػػردود اامػػػا  لػػػ  الطنيعػػػم

وهبػػػػذا االرانػػػػاط ،ػػػػني اجػػػػ ربات اجنرييرتػػػػم  ،ـاألح ػػػػا لريهػػػػةي  اجعػػػػاين الصػػػػحيحم لػػػػ  األشػػػػهاؿ واأللػػػػةاف و
وهػػػػة مػػػػةت  االسػػػػرييهاـ اجريػػػػةازف ليع اصػػػػر ا النيئػػػػم الطنيعيػػػػم ا  ،، ليعمػػػػي الرتػػػػ ريػػػػريهمي اإلرػػػػراج احلرّيػػػػي

 .اإليقالات اج ري مم واج روسم
فهػػػػة ميريػػػػاز ،هيرتيػػػػم ر،ػػػػه الع اصػػػػر  ،عػػػػ  مػػػػ  إدراؾ ل اصػػػػر الريصػػػػمي  الريكػػػػهيييم،أالػػػػةل، اإلدرابػػػػ،  ف  إ

اء احلربػػػم ،العبلنػػػات الرتػػػ  لػػػ   ريػػػف إلطػػػ الريصػػػمي ىل إ،ػػػا جات والري ػػػارب ومةازنػػػم األحاسػػػيس لينػػػروج 
ىل حػػ س معػػني، فهػػ، مهػػارة ف يػػم لاليػػم ا الذونيػػم ليريميػػ  إو مػػ  لبلنػػات لةنيػػم اكػػ  ، أا طيػػمالريكػػهيييم و 
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وهػػػػ، الغايػػػػم حلػػػػ وث  ،دةوالريحييػػػػي ا الع اصػػػػر الطنيعيػػػػم إللطػػػػاء الرؤيػػػػم ااماليػػػػم ا أمنػػػػاط مري ةلػػػػم ومريعػػػػ ّ 
  .اؾ الكامي اجكةؾ م  اإلحرياس ليم  فا م  الرت اف إىل اإلحرياس اجريريقني ليمرييق،فه، اإلدر  ،النه م

حػ  يريريػىن  ؛ويعريم  ااػ ء األبػج ليمعرفػم النصػريم ا العمػي الرتػ  دراسػم صػرتات األشػهاؿ ول اصػرها
مػػػ  ننػػػي اجريػػػذونني  ات الثقافيػػػم اجنرييرتػػػم السػػػريقناهلاواجةابنػػػم ليمريغػػػ ّ  ،رمػػػةزه اجبلةمػػػمر مرتردااػػػه، و ليرت ػػػاف اطػػػةّ 

وف ػػػانة العصػػػر  ،دة الػػػهت نػػػادى هبػػػا ف ػػػانة لصػػػر ال هألػػػموهػػػ، مػػػ  اجعػػػارؼ اجري ػػػ ّ ، راصػػػم واامهػػػةر لامػػػم
 .ارصبم الةاسط،  «ـٜ٘ٛٔ»ل  رايرير احل يا اجعاصر، 

الرتػػ  ليرمػػةز النصػػريم ا النيئػػم الطنيعيػػم جمارسػػم العمػػي الرتػػ   اإلدراؾمػػةر اجريػػان ة ليريعنػػ  لػػ  ومػػ  األ
اجكػػهبلت الذه يػػم ليصػػةرة الػػهت   ء األبػػج مػػ  حػػي  ااػػ،يػػةرة الرتهػػرة واطةيعهػػا لري ميريهػػا وهػػة : والريعنػػ  ل ػػه

( اسػػهري )ا هػػر ا  ييػػم الرت ػػاف والػػهت يريػػال ه ا إسبػػاـ أفهػػاره هػػة العمػػي فػػ  ربألػػ ي اجريػػنف الرينطػػيه 
 . والهت اعني ليى مرونم وا ميم األفهار واجةا،طم ،اإلحرياس م  ال راسات النصريم 

، نه يري ري  لػ ى الرت ػاف اجصػم  صػةرة دي اميهيػم مػ  االفهػار  «ـ ٜٕٓٓ»ي ب  لييه احلريني وهة ما
مييػم ييػم هػ، ل،يةرفػا ا صػةرة صػحيحم وهػذه العم ألتػيليريحةالت والريطػةرات  ا اضعمواج ربات والرؤى 
 .ال كاط الذه 

ييعػػػب لامػػػي الرؤيػػػم النصػػػريم دور إرػػػراج اليةحػػػم الرت يػػػم نريي ػػػم انعهػػػاس األفهػػػار : ومػػػ  ناحيػػػم أرػػػرى
 .وإدراؾ ما  يه ، ا م  صباليات ،دة واجريرييهمم م  ل اصر النيئم الطنيعيماجريع ّ 

درابااػػػه النصػػػريم إاليػػػم مػػػ  واإلجػػػاـ الهامػػػي ،ا صػػػاةا اام ،فقػػػ  ا،ريػػػ ع الرت ػػػاف ا إ، الػػػه اجرتعػػػ  ،الكػػػمةؿ
 .دة ال وايا ا ال ماف واجهافهنا مريع ّ إحيا  ،ليريهةي  ا ، اء العمي الرت 

ريرتالػػي مػػا األشػػهاؿ ا ذبميػػا رةيػػات لػػ   ريػػف حةاسػػ ا اجنرييرتػػم لومػػ  رػػبلؿ اسػػري ا،ري ا وإدراب ػػا ليم
ثػػػر هػػػذه أالع اصػػػر ا النيئػػػم الطنيعيػػػم لريقػػػةًن العمػػػي الرتػػػ ، نصػػػي ،ػػػذل  إىل العمييػػػم اإل، اليػػػم إذا انعهػػػس 

 رػػروفآوإثػػراء القػػ رة اال،ريهاريػػم، لػػ  صػػجي، و  ،النصػػريات جعػػاين مري ةلػػم ا ذب يػػ  ا ػػجات اج ربػػم حػػ يثاً 
 (.د،ت)

هبا اإلنرياف ل  ساةر اجنيةنات جػا اريألػم ه مػ  اإلتػادة  الهت فرياّ  فعمييم اإل، اع ه، م  العمييات
واهريس ااه  والطانم والريرته  وألماؿ الرتهر ،صةرة م  اإلاقاف واإلربلص والريرتاين، واػ ري  ،واإلصبلح

 واػػ ري لمييػػم اال،ريهػػار بريق يػػم مبلزمػػم ومةازيػػم البريكػػاؼ احليػػةؿ ،لمييػػم اإل،ػػ اع ا العيػػـة اإلنريػػانيم بافػػم
فريػ ري العمييريػاف ا الري ميػم وصػقي احلألػارات ومػا ا رػر ،ػه مػ   ،اا ي ة وال افعػم جكػهبلت الرتػرد وا ريمػا

، وا ّبػػػ ،واكػػػغي الػػػذوؽ والرت ػػػةف اامييػػػم الػػػهت ارهػػػ  احلػػػسّ  ،واألن مػػػم الرانيػػػم ،االنريصػػػارات واالبريكػػػافات
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،ػػػه حيػػػاة اإلنريػػػاف إمنػػػا هػػػ، احلصػػػييم  ومػػػا اػػػ ع  ،اجعاصػػػرة واجنألػػػرمم األزم ػػػمي الػػػةا،ه ،ػػػني واقػػػةّ  ،اجكػػػالر
 .«ت.د»هت اإل، اع واال،ريهار ل  ليرييةي يالذه يم والرتهريم الراتحم م  لمي

بػذل    قػةؿ العيميػم واهل  سػم اجعماريػم،اج رتعم مرينادلم ا إجياد احليةؿ ،االبريكافات ا احل ومثي ما أف  
ر ليػى الرؤيػم  ليحقػاةف ل ػ  الرت ػاف فع ػ  رؤيػػم ويػ ث   ،ي تػ ء مػ  اإلهلػاـ الرتػػ هػ، ا الرت ػةف اإل، اليػم فالرينيّػ

ريػػال  ا يع ا اجػػ ربات هػػذا الري ػػةّ  فػػاف   ،ل صػػر مػػ  النيئػػم الطنيعيػػم مػػ  ظػػاهره هػػة مغػػاير مػػ  داريػػه لػػذل 
  ، راسػػػػػم واليػػػػػم نريي ػػػػػم ارانا ػػػػػه ومريميّػػػػػ ،إرػػػػػراج لمػػػػػي فػػػػػ  منريهػػػػػر

 . ،ال راسات العيميم
ننهػػػروا دبػػػا ا دارػػػي العيمػػػاء نػػػ  ا  ف،ػػػ «ـٕ٘ٓٓ» نػػػرابذبػػػر 

 اً الطنيعػػػم، بمػػػا لمػػػي بػػػي مػػػ  ري ػػػةي و هػػػاف فػػػةري  فقػػػ  وضػػػعا بريا،ػػػ
بػي واحػ ة م هػا ليػى  ،شر م  رييرتم ثي يم ربريػةي ٖٕ٘ٗم   اً م لرت

بمػػػا هػػػة ظػػػاهر ا الكػػػهي   ا الريصػػػمي  الكػػػهي، والهيػػػ، ماسػػػريقبللي
 .(ٔ)رن  

ي هر الرييةي  ااما  ربا ا ث  األشعم الريي يم ا لاب النيػةرات  
ذات الريكػػهيبلت الةبينيػػم الػػهت رُبػػ ثها ذرات م  مػػم بمياةيػػاً ،ػػ رتات 
حػػػرارة ثا،ريػػػم ا نريػػػب مري ػػػاظرة وزوايػػػا مريهػػػّررة، و دنػػػم مري اهيػػػم  ػػػا  ػػػ  د 
 . اجمي ة لي  يئات أشهاالً صباليم، واهةي ات وةريم حيا لهي مربب ،يةرااه

ة مػػػػ  دارػػػػي الطنيعػػػػم اجنرييرتػػػػم ا العبلنػػػػات ا رؤيػػػػم مهػػػػجّ  مالريرتصػػػػيبلت الريكػػػػر ي ،ػػػػذل  وأصػػػػنحا
واسػػػػريمراريم  ،إلدراؾ دنػػػػاةف األشػػػػياء اً مصػػػػ ر  تواجريناي ػػػػا تواجريةافقػػػػا

 » لػػػػ  أ،ػػػػة ا ػػػػ  ءن اػػػػػػػػاجعػػػػاين واالنرتعػػػػاالت الكػػػػهييم ا الةبيػػػػب وال
ٜٜٔٛ». 

اري ل  ل اصر النيئم الطنيعيم مػ  مػةاد أساسػيم اريعػرؼ إىل بػي ل صػر 
ال راسػػػات الن اةيػػػم  نػػػه مػػػ  اجهةنػػػات اجري معػػػم ليهػػػي، فػػػإف  أ،ريػػػنب 

ليةحػػػػ ات العألػػػػةيم ونػػػػ  العألػػػػةيم وحػػػػ  ا بليػػػػا اا ةيػػػػم  نػػػػ  فريحػػػػا 
 ما حيػػػةالً ألهنػػػا نػػػ    ؛بةظيرتػػػم صباليػػػم  ،النػػػاب ليػػػى مصػػػراليه لؤلشػػػهاؿ

ول   ريػف النحػا الرتي يػاة، و الرياضػ، ا لػاب الريحييػي  ، لرت يمليقي  ا
 ،ليى اهامي ااماؿ فيها  اً بثر إصرار أال نيف والريرتصيي، لي ةاهر الطنيعيم جيعيها 

 نراب ل  (ٔ)شهي 
 .«ـٕ٘ٓٓ» 

 ل  ( ٕ)شهي 
 «ٕٓٓٓ» رياض 
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ـ اج قريػػمم مػػ  ا ييػػم األ مالريةارثيػػمػػ  الع اصػػر الريصػػميميم ال ا،عػػم مػػ  الةحػػ ات  اإليقػػال،لريهػػرار ا ◘:فمــرال
ومػػػا ينػػػىن لييهػػا مػػػ  مراحػػػي انريقاليػػػم ليطػػػةر وهػػػة  ،مػػػ  العمييػػم احليةيػػػم ا الطنيعػػػماعػػػ   انقريػػػاماً ا اظريػػػاً الػػهت 

 «ٕٓٓٓ» وهذا ل  رياض (ٕ)بما ا الكهي   االنري اـ والريةازف
 .ةءػػػػػػها الألاألمناط اإليقاليم ا األوراؽ ،اننريا ها وانقناضها الهت   د  ا هر  ◘:ومرالا 

  حهػاـ الػهت أصػ رفا ا ظػروؼ اج ػاخ اجريغػ ة ذبػاه ال نريػمأوبػذل  احلربػات اجريريػيقم لي نااػات اجيريرتػم وليطنيعػم 
          .ل  اجص ر نرتريه (ٖ)بما ا الكهي 

   
 

ال نااػات الصػحراويم ل   ال نااات اانييم أنكيم وأنطيم وناةيم لريرتادي ال ػروؼ النيئيػم، ول ػ   ◘وأيألاً 
لػػػ  .وضػػػعا الةنايػػػم الهاميػػػم ضػػػ  اارتػػػاؼ وال نااػػػات اجاةيػػػم وضػػػعا ح ػػػرات هةاةيػػػم ليريػػػ رتس ربػػػا اجػػػاء 

 .ارصبم الةاسط، «ـٜٙٛٔ»رايرير
ـ األشػهاؿ الع ينػم و اجن لػم مػ  االنريػ اـ واامػاؿ وا الري ػاظر بي الري  يمات احليةيم م  حةل ػا اقػ   و     

 روأمػػػا ا سبحػػػةر ألألػػػاء ااريػػػ  حػػػةؿ نقطػػػم اجربػػػ  وهػػػة منػػػ أ الري ػػػاظ. الري ػػػاظر ال هػػػرياج ػػػري   وليػػػى رأسػػػها 
وأيألػػػػا ا اجنيةنػػػػات ال نيقػػػػم تػػػػ ا ذات ا ييػػػػم  امػػػػم النحػػػر  ، بمػػػػا االةبيػػػػب اجعّقػػػػ الث ػػػاة، ااانػػػػب ذو

 ييػػػم مكػػػعم واحليةانػػػات النحريػػػم وهػػػ، وحيػػػ ة ا تا األوليػػػات احليةانيػػػم مثػػػي اج نريػػػالةاحػػػ ة الػػػهت ا ريمػػػ، إىل
 . األ راؼ وه، الكعةليات وبذل  ننااات هنريم وه، ال ايااةمات

دة اقػـة هػذه الهاة ػات ،ريطػةير الهت هلا هيابي مريع ّ النحريم النيئم الطنيعم  وا األنةاع م  اجنيةنات ا
لػػػ   امع مػػػوالػػػهت ال ي يػػػ  نطػػػر ( زهػػر النحػػػر)و أ (النةلينػػػات النحريػػػم)واريػػػمى هيابيهػػا بالرتصػػػاةي اجرتانيػػػم 

 وتريػػػػػػػػ  النةلػػػػػػػػب اجرتػػػػػػػػاين. سػػػػػػػػ ٖٓصػػػػػػػػغ ة ميهػػػػػػػػ  أف ينيػػػػػػػػ  نطرهػػػػػػػػا  اؾ نريػػػػػػػػنم ، ولهػػػػػػػػ  ه ػػػػػػػػسػػػػػػػػ٘،ٕ

اين وييريصػف الطػرؼ الثػ. دنيقػم نػروف اسريكػعار ربػيه ،ػهوالػذي رتػ  الل ػ  أحػ   رفيهػا و ليػى هيئػم أسػطةانم 
  .واعي  مع   النةلنات ما ،عألها ا مريريعمرات.النحر ،الريطةح الصينم ا ناع

نريػيت يريصػػي ،ةسػه بػػي  مريػطم مػ  حيةانػػات اجرتػاف احل ريػػم ،عألػها مػا ،عػػض ،يػةح وايريصػف
مػ   اجرتانيػم هيابيهػا وانػ  النةلنػات. اليةح، وال ص  ا رر ربريػه اجرتاف فةؽ وميري  نص  ،ةلب. تري 

حػػةؿ  -احل ػػر ااػػ ي- بر،ةنػات الهالريػػيـة مث اُرّسػػب. مػ  مػػاء النحػػر احل ػر ااػػ ي ،ري ػػاوؿ الهالريػػيـة
  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال 

ل  اجص ر (ٖ)شهي 
 .نرتريه
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   «1994»أ،ػة ال ػةارجلػ   ااػ ي احل ػر ا مػة النةلنػات اا يػ ة، يػ داد اػ رجييا اهػةي  و،ي مػا. تريػمها
 .(ٗشهي رن  )الكهي الريا بما هة مةضم ا 

 

الريػػػػذوؽ ي هػػػػر  ،ػػػػرال (: الن انػػػػه)حليػػػػ وف ا او        
ر واعمػي ب واػار ذات حربػم ال هناةيػم حيػا الطعػاـ س اف هلػا اربيػب مريهػر  ا سق  حيقها حيا األ انري اماً 

 .م ىل الةسطيإماميم واطةنه اااننيم ذها،ا س اف األم  األ ميرّ 
  مػػا ا الغػػبلؼ ا ػػارت، حلنينػػات اليقػػاح فهػػة يقػػاـو الريحطػػي  والػػريعرت  ولػػه الكػػهي ا ػػاص والريصػػميأو 

 .يألاً أ ياـ وس نيم  األ اً اجرادؼ لةظيرتريه وهة  رت  مادفا اليقاحيم ل د
ومريهيرتػػػم لكػػػهيها االنريػػػياي وحربريهػػػا  ،اغطيػػػه احلراشػػػي  الةانيػػػم االنريػػػيايول ػػػ  تريػػػ  الريػػػمهم اامييػػػم 

 .الريريعم
ر وريػاح الػهت اػ ث  مػةاج أنةالها النحريم والصحراويم م  أشهاؿ الطنيعيم الهت لميريها الريعريم جبميا وا األ
 .«ـ ٕٓٓٓ»ل  رياض . رت  ليى صبيا مريريةيااهاسريرتاد م ها ال األرض ليى وته ليى الريغّ  

 (.٘)بما ا شهي 

 
 يألػاً أو  ،إلادة لصيانم بث  م  الرت ػانني ،ميبلدي3491 لاـا اةنرافيه ة الرت اباف ل هةر الهام  ولق        
 . ذباه الريةني ليطنيعيم ،العني ا هريم بته ة الرؤيم ا هريم واجيهروسهة أظهةر 

 .ورفاً  و اقيي اً أالطنيعيم سةاء باف واباة دنيقم  ليريصميماتليحاالت ا هريم وه اؾ اجبليني 

اصميمات ذات ني  صباليم (:ٗ)شهي
 ل .النحرجرتاف زهر 

www.kenanaonline.com 

اهةي ػػػات اصػػػميميم مػػػ  لةامػػػي (: ٘)شػػػهي 
لػػػػػػ  اجصػػػػػػػ ر .الريعريػػػػػػم النحريػػػػػػم والصػػػػػػػحراويم 

 .نرتريه
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المبحث الرانيالمبحث الراني: 
 "فـــــن التصـــميم والدراســـات المتعــــلقة بو"

   مقدمـــــــة مقدمـــــــة..  

  فـــــن التصميمفـــــن التصميم..  
   عن الـفاـر التجريبي عن الـفاـر التجريبي..  
  عن نظرية الجشتلـتعن نظرية الجشتلـت..  
   المفاىيم ا ساسية في نظرية الجشتلت التي تنط  مل مفاىيم المّتبعة في الرســـم المفاىيم ا ساسية في نظرية الجشتلت التي تنط  مل مفاىيم المّتبعة في الرســـم  

  ..والتصميم في ىذه الدراســة الحاليـــة والتصميم في ىذه الدراســة الحاليـــة         
  صميمية وف  الفــار التجريبي المنطلــ  من منهجـية الجشتلتصميمية وف  الفــار التجريبي المنطلــ  من منهجـية الجشتلتالمعالجات التالمعالجات الت..  
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  ::مقّدمـــةمقّدمـــة
ةاة ػه اصػاميمها ا اصػم، حػ  سعى اإلنرياف إىل ما هة نافا وصبيي، ف ، ع وا،ريهر وتعي لهي  رييهااه وح

 .و ال رتعيم جبانب القيمم ااماليميهةف لهي نرض القيمم الةظيرتيم، أ
 إىلاالنطػبلؽ  اإلنريػافنع  ليي ا ، عمم النصر و، عمػم احلػةاس الػهت يريػعى مػ  ربلهلػا وتي أ إف اا ل       

 .وارتةنه لج احلألارات إل، الهلاب ااماليات الهت ه، مص ر 
الكػػ،ء اا يػػ  ال يينػػا  إدراؾفع ػػ  ،ػػه  ا يطػػممػػ  االراقػػاء ،إحرياسػػه ذبػػاه اجػػ ربات  اإلنريػػافلػػذل  سبهػػ  

، و،ق ر اعمف الرؤيم الرت يم واسريغراؽ اجبلح م مػ  ِننػي رييهماً مري اً آرر  اً ت ي  ئاً شي وأنك  إاللرت اف اجصم  ا
، ولييػػػه فػػػإف الرتػػػ  والريصػػػمي  هػػػرة الريصػػػمي  اجنريهػػػر واق ميػػػه برتػػػ لػػػني الرت ػػػاف ذبػػػاه هػػػذا الريصػػػمي  اري يػػػى ف

 .ا إ، اع القي  ااماليم الرت يم مريبلزماف
هػػ، لنػػارة لػػػ  انعهػػاس فهػػػر  وإمنػػػاصػػػمي  ،رتهػػرة لػػا،رة ا لػػػاب الرتػػ  الريكػػهيي، ب اهػػ  والدة فػػ  الري

و ت يػػ ة وهػػذا هػػة تػػةهر فهػػرة الريصػػمي  وف ةنػػه  أسػػسوفػػف  اإلنريػػانيممػػ  احلاتػػات مريعػػ دة  ألنػػةاعصبػػا  
حقػػاةف  إىلا ربةيػػي هػػذه الرتهػػرة الريصػػميميم مػػ  فرضػػيات  اإل،ػػ ال،الػػذي يهريمػػي تةهرهػػا ليػػى اجريػػريةى 

  .«ـٜٕٓٓ» ل  لن اا  ون ريات ا ريقي لج الرياري  واريةسي ا اطةرها ،
 أشػهاهلام  حةله جبميػا  يةاته الرت اف اجصم  يةمياً الع ي  م  األشهاؿ والعبلنات اجنرييرتم ا النيئمف
عهػا، فهثػ  مػ  ايػ  مػ  رػبلؿ ارتاليػه مإال يريريطيا أْف ين أ ذبر،ريه ااماليػم ال والهت ، ون  الطنيعيم الطنيعم
  .ا ياؿإمهانات صباليم نادرة ليى إثارة االنرتعاؿ و ليى ريةي رب األشياء 

 ،اسػػريمراريمالػػهت ذبػػ د  األشػػياءمري اهيػػم مػػ  سيريػػيم مػػ  بليثػػري فػػ  الريصػػمي  احليػػاة النكػػريم ،اجػػ ربات ال
 .م  ح  يُهةف معاين ف يم مريريح ثممريهررة  واألرت، ا جات ا لني الرت اف اجص

راء ا النصػري ف هػرت  اإلدراؾلمييػم  وارتري  واإلدراؾف والعيماء ،عمييم اجكاه ة ل  اهري  اجرتهرو لذ
لػػػج الري ػػػارب  إليهػػػايةا اةصػػػو  اريألػػػّم  الريحييػػػي الرتػػػ  ليةبيػػػب الن ػػػاة، ليريصػػػمي والػػػهت رتػػػاهي  اج  ريػػػات و الو 

 . الريصمي   الرت يم ا اضعم  اؿ الرس  و لؤللماؿالعمييم م  ربلؿ ال رياةت 
ف ال ميهػػ  الرتصػي ،ي همػػا ليػػى مريػػريةى ال كػػاط ال ارسػػم ،ػ ف الرتػػ  والريصػػمي  جمػػاال وليػى مػػا سػػنف اػػرى     

مػػا مطيػػا القػػرف العكػػري   أبثػػر ،نعألػػهماولقػػ  ازداد ارانا هػػا  ، بافػػم وليػػى الصػػعي  الرتػػ  راصػػماإلنريػػاين
رض الةانػا ،ريػنب اػةفر الريق يػات احل يثػم ا رتيػذها ليػى أ وإمهانيمذل  ألنه نقطم ربةؿ لئل، الات الرينيييم 

 .األه اؼاجريال ة ليى ربقيف والجامت الريه ةلةتيم 
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  فـــــــن التصــــميم: 
ماليػػم واإلنرياتيػػم حػػ  روافػػ  اجعرفػػم ونريػػاج احلألػػارة اإلنريػػانيم ليػػى اجريػػريةيات الرتهريػػم واافػػ  الريصػػمي  هػػة أ
هة ا  ػي  وا ريػيف جممةلػم مػ  الع اصػر "   صمي  ا الرت يقص  ،الريو « ـٜٕٓٓ»لن اا  وهذا ما نةه إليه

الري اسػػف الػػذي جيمػػا ،ػػني ااػػاين اامػػا  والػػذون، : أو األتػػ اء ال ارييػػم ا بػػي مريماسػػ  ليكػػ،ء اج ػػريت، أي
 .«ـ  ٖٕٓٓ»ل  الصقر "ا ونا واح  

مػ  مػ ري الريصػمي  اا يػ  ا الرتػ   وإضػافم ،ليى ن رة اجصم  ليى اال،ريهػار مالريصميمياعريم  العمييم    
هػػذا العمػػي  أمهيػػمواهمػػ   ،اصػػميم، منػػ عون رااػػه الرينيييػػم ا لمػػي فػػ   ،الثقافيػػم إمهانيااػػهريػػريغي حبيػػا ي

مرينعػػم ليصػػنم  أسػػسيعريمػػ  ليػػى  أفمهاريػػم جيػػب  أداةيػػمومهمػػا احريػػةى ليػػى  .ساليػػى الرينػػار ااػػةدة ب سػػ
 .اً تي  اً ف ي اً اصميم

ا حالم ابريكاؼ مريػريمرة حػ  يػري  والدة  ، ف ال كاط الذه  ينقى مريريمراً « ـٜٕٓٓ»ويرى احلريني 
فهػػػرة الريصػػػمي  ا نالػػػب ال كػػػاط العقيػػػ، الػػػذي ينحػػػا لػػػ  احليػػػةؿ الرتهريػػػم مػػػ  اجعرفػػػم اجنري لػػػم واجةابمػػػم 

وهػػػة رؤيػػػم الريصػػػمي  الرتػػػ  ا بامػػػي ، واال،ريهاريػػػم اإل، اليػػػمورروتهػػػا مػػػ  هػػػذا القالػػػب يعػػػ  إجيػػػاد احليػػػةؿ 
 .  ألمةنه ااما م

 رييرتػػػم فػػػ ؼ إلجيػػػاد ا  ػػػي   أوارايػػػب م طقػػػ، مريصػػػي  مػػػةع الع اصػػػر مريكػػػاهبم " الريصػػػمي  هػػػة  إفوحيػػػا 
لػػػ  :أنراضػػػهالعمػػػي ا ػػػبلؽ الػػػذي  قػػػف  آرػػػردبعػػػىن  أو أنراضػػػهمرةػػػ، منريهػػػر مػػػةا،ه مثػػػ  لبلهريمػػػاـ  قػػػف 

 .إ،راهي  ويةس : ارصبم «ـٜٓٛٔ» ٙسهةت ص

الرتػػ  ليػػى ربػػاة  مري ةلػػم ا اسػػرييهاـ الع اصػػر؛ حػػ  اريهػػةف ا ػػجات ا صػػنم والثػػراء يراهػػ  الريصػػمي         
ـ ال ػػػةل،، ومػػػ  أهػػػ  مػػػا يريػػػري نه الرت ػػػاف مرتردااػػػه الريكػػػهيييم هػػػ، النيئػػػم الطنيعػػػم مػػػ  هػػػذا اج طيػػػف ينػػػ أ ال  ػػػا

ةات اإلتراةيػػم الريصػميميم ليػى جممةلػم مػ  ا طػالرت يػػم اقػـة العمييػم لػذل   .والري اسػف ا العمييػم الريصػميميم
  .الهت يري  ازباذها رة ن اـ العبلنات وصيانم الكهي ال هاة،

 اجعرفػميعػّ  و نرتريػيم الرت ػاف،  ريقنيػهارػاص حػّس  إف  الريعامي اجرينادؿ ،ني لني الرت اف والنيئػم الطنيعيػم لػهف      
الرتػػ  إىل تانػػب أمهيريهػػا ليريعػػّرؼ ليػػى مرتػػاهي  أسػػس الريصػػمي   ا حيااػػه اليةميػػم، ااعػػرض هلػػالػػهت  مالكػػهيي

،ػ ف الع اصػر النصػريم األوليػم، بػا ه، والكػهي، واليػةف، واحل ػ  ومػا «  ـ ٕ٘ٓٓ»ويذبر وم  ول اصره، 
وليى الػرن  مػ  . اث ه م  إ اءات ذات نيمم تةهريم ا الرت ةف ،صرتم لامم وف  الريصميمات ،صرتم راصم

ر، والػػهت اعػػرؼ ،ع اصػػر الريصػػمي  إال أف األمهيػػم ال ارتػػا فقػػه لػػذافا، ،ػػي اريعػػ ى نيمريهػػا أمهيػػم هػػذه الع اصػػ
 .الذاايم وا ث ها اإلدراب، إىل ا ث  ما   ث ،ي ها م  لبلنات داري ال  اـ الريصميم،
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مػػ  اسػػري ناط األتػػ اء الن اةيػػم ليحكػػرات  مالريصػػميمي الرت يػػم  اقػػـة العمييػػاتاحلاليػػم هػػذه ال راسػػم ا  و
ا ييػػػم ليمميهػػػم العر،يػػػم الريػػػعةديم  ػػػا ربريةيػػػه مػػػ  ذرػػػ ة الهناةيػػػم مػػػ  ل اصػػػر الريصػػػمي  الريكػػػهييم اجنرييرتػػػم 

الةحػػ ة ) ومػػا ربريةيػػه مػػ  أسػػس صباليػػم(. ، اليػػةفحم، احل ػػ ، الألػػةء وال ػػي، اجيمػػسال قطػػم، ا ػػه، اجريػػا)
وإف هذه العبلنات ،ػني الع اصػر ميهػ  مكػاه فا  .ارّيري  ،الريغ  والري ةع ال اة (. الري اسبو  واإليقاع، االا اف

ا الطنيعم ،صةر مريناي م ن  ا حة أحيانا رة الرييقاةيػم والػهت ردبػا اػةح، ،البلن ػاـ، وأحيانػا أرػرى رػة اج هػر 
 .الريا،ف ل  اجص رػ الذي يعهس ال  اـ ،كهي صاـر 

دبػا هػ، مرانطػم ،الري ر،ػم الريصػميميم  إتراةيػم ومػةت ة صر الن اء ،صػةرةيري  اسريعراض ل ا ،كئ م  الريرتصيي و
ل صر ،رييه ومه  ا إجياد حقيقم إدراؾ األ،عػاد وميهػ  إجيػاد ال قطػم ا النيئػم  : فالنقطة : لي راسم احلاليم

 .ا هريم ؤيم ا ردة إىل الرؤيمالطنيعيم ا نطرات اجطر وحنات الرماؿ وبذل  اهةف  ري لم إىل ما ،ع  الر 
الػم الرت ػاف واعنػ  حل وانطػبلؽ مالريكػهيييفهة لنارة ل  امري اد هلذه ال قطػم وهػة رمػ  مػ  الرمػةز :  الخطوأما 

احلربيػػػػم  األحاسػػػػيسةع حبريػػػػب ا ػػػػ األنريػػػػاـ، لػػػػذل  يهػػػػةف ا ػػػػه مري ػػػػةع مػػػػ عهس لرؤيػػػػم اليةحػػػػم الريكػػػػهيييم
األنةاع ا طيم اجربنػم ، ويريرترع م ها الهث  م  والرأس،، وا ه اج ح  واجاةي األفق،ا ه  : ليمصم  فه اؾ

 : (ٔ)رن   ه اجنطهويةضح
وهػة   األشػهاؿ ػ د   الرترانػات أو اجريػاحات و يقريػنيامػه ،الع يػ  مػ  الةظػاة  م هػا  اا  أمهيريهواهم   

واػ ه مػ  حةل ػا ا . الرتػردليػ  يػ رس جعرفػم سػيهةلةتيات  ا فوهػة  اإلنريػافالةساةي اجعجة ل   أن ـم  
 األلػػةافويراهػػ  مػػ ى اػػاح هػػذا الع صػػر ليػػى مػػ ى ا  ػػي   .األفػػفرػػه  أو األرضم ا رػػه يػػالطنيعالنيئػػم 

فػيمه  أف يعطػ، إحرياسػاً حربيػاً  .الريصػميم،ااماليم ليريهػةي   األسسوربقيف  وإح اث الريناي  واالسريقرار
 صباليػػم رطيػػم واليػػم هلػػا دالالت اً مػػي نيمػػحريػػب اةظيػػ  اجصػػم  لػػه، حػػ  يصػػي ا ال هايػػم إىل اهػػةي   

ا طػةط واأللػةاف واألح ػاـ -ه، النياف الريرتصيي، حلربػات صبيػا ل اصػر ، ػاء الريصػمي  : والمساخة .اعن يم
ليكػهي و األرضػيم ليعمػي  رػرى هػ، احلالػم اإلدرابيػموا حالػم أ. راغ أو الرتألػاء ا ػيهوه، الرتػ -واألشهاؿ
مػػا اهػػةف اجريػػاحات الةانعػػم ليػػى ا يرتيػػم وا نرتػػس مرانطػػم ،عمييػػم الن ػػاء فهػػ، أ:  مــا الحجــمأو . الريصػػميم،

اريحقػػػف اإلضػػػاءات ا العمػػػي الرتػػػ  نريي ػػػم  :الضـــو  والظـــ وأمػػػا  .الةنػػا هػػػ، حػػػ ود أشػػػهاؿ ليػػػى ا يرتيػػم
 .اػػػ اري ا الػػػ رتات اليةنيػػػم مػػػ  إضػػػافات فػػػاأل،يض ليمريػػػاحات اجألػػػيئم و األسػػػةد ليمريػػػاحات اج يمػػػم

 .النع ي  عط، إحرياس اج  ةر العمف ليعمي ذياوال بلؿ 
ا  ػػي  درتػػات الغػػامف والرتػػػاام زبرييػػ  دارػػي العمػػي الرتػػ  دبػػا  قػػف ااػػػة ،ػػ ف « ـ ٕٔٓٓ»ويكػػ  ومػػ   

أو درتػات  رييرتػم مػ   مالريصػمي  ذات صػيغم وػ دة بػ ف اهػةف نامقػ العاـ ليريصمي ، فق  اهةف لمةميػات
الػػ رتات جيعػػي اجرييقػػ، يػػ رؾ اإليقػػاع والػػذي مصػػ ره ذلػػ  الريهامػػي الرتػػةاام، فػػالري ةع واالرػػريبلؼ ،ػػني هػػذه 

 .،ني ال ي وال ةر
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يةنيم أو ا طيم دبا يريةافف و رننػم الرت ػاف ا إظهػار القالػب الريصػميم، م  الري ث ات ال إجيادهميه  :والملمي
 .إدراؾ اجيمس ليى م  ِنني اجرييق، أو اجريذوؽ  الرؤيم اجريعمقمإدراؾ العقي ما ريال  النع ي  وي ذي
 اً نيمػػ أصػػنحا اهنػػبلً مريهػػامبلً حبيػػا أُبػػ  اػػازات الريق يػػم العيميػػم والرت يػػما لصػػر اال هػػذا الع صػػر أصػػنمونػػ  

القػي  اجيمريػػيم ،الةظػاة  الريعن يػم والرم يػػم وف ػةف ا ػػ اع  اارانطػػحيػا ميمريػيم ا لػاب الرت ػػةف الريكػهيييم 
الرت يػػػػم وال راسػػػػات الري رينيػػػػم  األحبػػػػاثت ونػػػػ  أثػػػػر  وذلػػػػ  حبريػػػػب ا ػػػػةع الريصػػػػميمات وا ةلهػػػػا ، ،النصػػػػري
ج مػ  ربريهػا ذبارب الرت ػانني الكنصػيم ا صبػا حصػييم بنػ ة مػ  ا صػاةا اجيمريػيم الػهت يػ ر  إىل ،اإلضافم

           .مرتاهي  ل ي ة ومري ةلم
 نػػػػه أ« ـ  ٜٕٓٓ» هػػػػة لنػػػػارة لػػػػ  مةتػػػػات ضػػػػةةيم اػػػػ ربها العػػػػني وبمػػػػا يعػػػػج ل ػػػػه الصػػػػقر : اللــــون وأمػػػػا 

والػػػهت  وا ريهػػػ، ،ػػػاليةف الن رتريػػػ ، األضبػػػرالنصػػػري اجريعػػػ د مػػػ  اجةتػػػات اليةنيػػػم والػػػهت انػػػ أ ،ػػػاليةف  اإلحريػػػاس
 أصػػيهويقصػػ  ،ػػه  :اليػػةف أصػػيوهػػ،  :يػػرانه اليػػةف ،ػػثبلث رصػػاةا  .اجػػ نرتض أوزبرييػػ  ارددافػػا ،العػػا  

و ا اصػػيم الثالثػم مرانطػػم ،هرومػػا  نامقػم أوفاربػػم  أمػاويقصػػ  ،ػه درتريػػه اليةنيػػم :  الػذي ميريػػاز ،ػه ونيمػػم اليػةف
مػػ   األلػةافوا ليػـة الرت ػةف اػػ رس  .ارريبل ػػه ،ػاأللةاف ا ايػػ ة أواليػةف وهػ، الػػهت اعػ  مػػ ى نقاةػه واكػنعه 

معرفػػػم  وأيألػػػاً والثانةيػػػم واجربنػػػم  األساسػػػيم األلػػػةافوهػػػ، الةسػػػييم الرتعالػػػم جعرفػػػم اربينػػػات  األلػػػةافرػػػبلؿ داةػػػرة 
اجريقا،يػػػم ا داةػػػرة  األلػػػةاف–ريهاميػػػم واج -األلػػػةافاجري ػػػاورة ا داةػػػرة  األلػػػةاف-اج ريػػػ مم أو  اجريةافقػػػم األلػػػةاف
 ريهػاعااج ن ػراً  األرػرى ،ػاأللةافيػم باهريمػامه  ويهػري  اجصػممةف ،ػاأللةاف احلياد ،والريػ رتات اليةنيػم -األلةاف

 .هث  م  اجكابي الرت يم ل
 ؼاألهػ االقيمػم الريعن يػم وربقيػف اهامػي الريصػمي  ااماليػم والػهت ارتألػ،  أسػسا احلػ يا لػ   وأمػا        
ا  األتػػ اءا الػػر،ه ،ػػني  األساسػػ،وهػػ، اجنػػ أ  الوخــدة: الريصػػمي  وهػػ،  أسػػسم مػػ  رػػبلؿ وحػػ ات الرت يػػ

ل اصػػر الريصػػمي  حيػػا ي نثػػف  مرتػػرداتالةحػػ ة مػػا الري ػػةع ا ميػػ  ،الةحػػ ة ا الكػػهي و العمػػي الريصػػميم، فيري
مػا  األتػ اءالهماؿ حي ما ي رياؽ االراناط ،العبلنػات ا الريصػمي  الرتػ  وربقيػف ال  ػاح ،عبلنػم ، اإلحرياس

 .،عألها ولبلنم بي ت ء ،الهي
   .اال،ريهار الرت   الهت سبه  الطريف لريهامي القيمم ااماليم والةظيرتيم م ه، وح ة الرتهرة  وأما      
،ػػني الري ػػةع والةحػػ ة وصباليػػم ال ريػػنم ،ػػني الع اصػػر ا ااػػ اف مػػ  نػػ  ا ػػانض  اإليقػػاعاحلربػػم وجيمػػا  أو: اإليقــاط

الرايػب ونػ  الرايػب  عوحاالت اإليقاع ل   اجصم  مريع دة وأهنػا مػ  ا،ريهػاره واعػرؼ ،اإليقػا . ، ليم م روسم
اػػاح العمػػي  اقػػ ًن احليػػةؿ ا أواجري ايػػ  واإليقػػاع احلػػر وميهػػ  معااػػم الريصػػمي   أووأرػػرى ،اإليقػػاع اجري ػػانا 

 أو،الريػ رج مػ  رػبلؿ اجريػافات ،ػني هػذه الع اصػر  أو،اإليقالات الرترليم م  رػبلؿ اذبػاه الع اصػر ،ػالريهرار 
هػة الري  ػي  ودراسػريه  : التـتان وأمػا. االهريماـ ا الريريا،ا إلثارة االسريمراريم الهت ه، اجي ة الغالنم ليى اإليقاع

،االسػريقرار وهػة القػاة  ليػى اقيػي  الريصػمي  الرتػ  وميهػ   واإلحرياسلريةافف الع اصر  ا الريصمي  مهمم ت اً 
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زف الػػةمه، لػػ   ريػػػف و الريػػػةاأ اإلشػػعال،الريػػةازف حػػةؿ نقطػػػم مرب يػػم وهػػة  أوربقيقػػه مػػ  الريػػةازف حػػػةؿ ا ػػةر 
وهػػ، اليغػػم الةاتػػب ربقيقهػػا  األسػػس أهػػ ،ػػني ل اصػػر العمػػي الريصػػميم، مػػ   :التناســب و .اعػػادؿ الريهػػةي 

 .،األت اء،ال رينم لنعألها النعض ولبلنم الهي  األت اءنيمم  لهت اننيالريحييييم ا
 .ا الريهةي ويةت  م  األسس ااماليم لين اء الريصمي  الرت  ما جيب مرالافا باالنري اـ والرييادة 

الن اء الريصميم، نانةف ا ري   ليػى أساسػه األتػ اء اجهّةنػم  أفم  ربلؿ هذا الريياؽ وارى ال راسم    
الرتػػ ، واجصػػم   أث ػػاء ، ػػاء اصػػميمااه ينحػػا، و ي ػػي، ويصػػةغ ل اصػػره ليحّقػػف نُ ُمػػاً الريصػػميم، هليئػػم العمػػي 

ولبلنػػػػات ا اسػػػػنيم ،ػػػػني الع اصػػػػر، اعمػػػػي وفقػػػػاً لقػػػػانةف رػػػػاص  همهػػػػا، فريةابػػػػب ا ن ػػػػاـ ، ػػػػاة، مريعػػػػ د 
و،ػػذل  يهػػةف الريهػػةي  اجريعػػ  د اجريػػريةيات نػػ  اراهػػ  ا  ريقػػم ، اةػػه ليػػى أُسػػس . هػػ  الري رتيػػذاجريػػريةيات وُ 

 .«ـ ٕ٘ٓٓ»وم   أب ههذا ما . وضةا،ه ارانه ،الن اةيم باذّباه فّ  م ّ   ذبريما فيه األت اء
اف وهػػ، اريةنػػ  ليػػى لمييػػم اإلدراؾ النصػػري ليرت ػػ مالريكػػهيييالرت يػػم  الريصػػامي ، ػػاء ولييػػه فػػإف  لمييػػات 
،كهي تي  ، فػاحله  اامػا  هػة نريي ػم إللػادة ا  ػي  م ػاهر ومعػاين الكػهي  الهت يعريم  لييها ا صيانريه

 . اجرة، وفف اذباهات الرترد ا الريرته  وا ياؿ، وأه اؼ الرؤيم ،كهي لاـ
 أوحػ   الريهةي ػات ا طيػم  أواً ليكػح ات اليةنيػم وم  وتهم ن ر ال ارسم ، ف فػ  الريصػمي  لػيس هػة ارتريغػ

لي كػػػػاط احليػػػػةي  اإلنريػػػػانيملابريػػػػم لينحػػػػا الرتيريػػػػرت، العيمػػػػ، اجػػػػرانه ،الطنيعيػػػػم  مػػػػرآةهػػػػ،  وإمنػػػػاالكػػػػهييم 
نػه ا وضػا الرؤيػم العاديػم لريحييػي الصػةرة ومػ  مث انريقاهلػا أحيا اك  ال راسػات ال رتريػيم  ،ليكنصيم الرت يم

 األوؿذلػ  ألف اإلدراؾ النصػري  ريػي اجةنػا  ،الػرد أو،الريػا  ربصػي االسػري ا،م  اإلدراؾال ماغ وح وث  إىل
 ل  .نه الطريقم اجناشرة والكاميمأ اليرترد حي اإلدرابيما القةى 
هػا األ،صػار اجريذّونػم، ومػ  مث نين أ ،ػال  رة ااماليػم الكػاميم والهييػم الػهت اريطي النصريف اإلدراؾ إل ن راً 
ييي وإدراؾ العبلنػات القاةمػم ،ػني األتػ اء وارا،طهػا، ومث مرحيػم اػ ري اجصػم  ا إلػادة الريػ لي  لمييم الريح

 »لػ  شػةن،ػ  الكػ رييرييم،ني األت اء واغ  الهييم وا ػروج لػ  الػ مه الريػا،ف  وهػ، مػا اعريمػ  لييػه ال  ريػم 
 .«ـٕ٘ٓٓ

 األسػيةب إىلمػ ري  الكػ رييرييمال  ريم  أفا  «ـ ٕٓٔٓ»الصقر و  «ـٕ٘ٓٓ» شةن،ويريرتف بي م  
 ."العيم، ا العمييم النصريم
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  عن الِفــار التجريبيعن الِفــار التجريبي::  

اجرتهػػػـة  دراسػػػم وأحبػػػاث ليػػػ  الػػػ رتس ولبلنريهػػػا ،ػػػالرت ةف الريكػػػهيييم، وليػػػى رأسػػػها دراسػػػاتمػػػا اعػػػّ د 
يهػػػري  اجصػػػم   ،ريحقيػػػف الػػػ     الن اةيػػػم لريحقيػػػف ل ػػػ ما  ، الريصػػػميم، اإلدرابػػػ، ا زبطػػػيه و، ػػػاء العمػػػي الرتػػػ 

الريصػػمي  ول اصػػره وحػػاالت اجعااػػػم الريكػػهيييم ليرؤيػػم الريكػػهيييم، لييعػػػب  أسػػػسالقػػي  ااماليػػم مػػ  رػػبلؿ 
 .اإلدراؾ دوراً هاماً ا لمييات الري ريب الرت يم

ون  انريقيا مراحي الري ريب م  االرري اؿ والري  ةم إىل الهييم، م  الريرتهي  والريحييي الػذي ي ػادي ،ػه 
ااػػػ ء ،الهػػػي، حيػػػػا أشػػػار إىل ذلػػػػ   هييػػػم ولبلنػػػػمرتهػػػػرة الالالرتهػػػر االرريػػػ ا  ولبلنػػػػم الهػػػّي ،ػػػاألت اء إىل 

إذا بانا الهي ال اري  إال دبعرفم أت اةه فإف معرفم اا ء ال يري اى مػا ب يػ رؾ  "ا نةله  Basscal،اسهاؿ 
 .ٜٕٔص «ـٜٜٙٔ»ل  سع  "ب ه الهي الذي  ريةيه

  ػػي  والةايػػػب ليريصػػػمي  النصػػػريم اريهػػةف ن ريػػػم ااكػػرييا ا اق يػػػم الري مومػػ  م طيػػػف وتػػةد العمييػػػم اإلدرابيػػ
 .الرت  وه، اراه  ليى من أ الرتهر الري رية 

فالري ريب هة أح  أساليب األداء الرت ، وال كاط اإل، ال، والذي يهةف ا جممةلم مػ  الرينطيطػات 
حبثاً ل  تةانب اكهيييم  رييرتم أو إ، اليم ت ي ة، ون  يهةف ا إظهار الرؤى ااماليم اجنرييرتػم،  ػا يهيػئ 

 . «ـٕ٘ٓٓ»ل  وم . ي واحلس ليممارسم الريكهيييم حبثا ل  احليةؿ اجريع دة واجنرييرتمالعق
إف الري ريب ا الرت ةف الريكهيييم يريػيم جمػاالً واسػعاً واذباهػات مريكػعنم أمػاـ الرت ػاف اجصػم  ، ا اعاميػه "

واريحقػػّف األسػػاليب مػػا ل اصػػر الريكػػهيي وأسػػس الن ػػاء الرتػػ ، لريحقيػػف الغػػرض أو اجألػػمةف الرمػػ ي ليعمػػي، 
 م الهت يرييهها اجصم ػ  حبثاً ل واالذباهات الرت يم م  ربلؿ الري ريب ا ا اوالت اجريعانن

 

لمػػػػػػػػػػػػػػػػي ترافيهػػػػػػػػػػػػػػػػ،  (: ٙ)شػػػػػػػػػػػػػػػػهي
، سػػػػػػػػيةب القةالػػػػػػػػب ليرت ػػػػػػػػػاف األردين 
سػػػػامر الطنػػػػاع ي هػػػػر فيػػػػه العبلنػػػػػات 

 .الريصميميم ،ني األسس والع اصر
 «ـٜٜٚٔ»ل  أ،ة زريف
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 ولن  احليي  رش اهل  . ادالت اكهيييم ربقف له الق الم ،ريهامي العمي الذي أنري هػػوان،اةافقات 
 . ٖٓص «ـٜٓٚٔ »

  Piet Mondrianونػػػػ  اسػػػػريطاع الرت ػػػػاف مةنػػػػ رياف 
رػػػػػبلؿ رؤيريػػػػػه  (ٚ)رنػػػػػ  بمػػػػػا ا الكػػػػػهي   ٕٚٛٔ-ٜٗٗٔ

الرت يػػػػم أْف يقػػػػ  ـ حيػػػػةالً اكػػػػهيييم ليمريػػػػطحات وا طػػػػةط، 
الري ريػػػػػػػب  وأوضػػػػػػػالاً  رييرتػػػػػػػم ليكػػػػػػػهي والرتػػػػػػػراغ مريػػػػػػػرين ماً 

 .والريحييي الرياض، ا ذل 
 

ارػػػريبلؼ الطراةػػػف العيميػػم والنحثيػػػم اجريػػػرين مم فمػػا        
سػػةاء أبانػػا اسػػري نا يم ، أو اسػػريقراةيم ، أو األبثػػر ح اثػػم 

االسػػري نا يم وهػػ، األنػػرب إىل جمػػاؿ الرت ػػةف  -وهػػ، الطريقػػم الرترضػػيم 
ليةصػةؿ إىل [ ال  ريػم، واجبلح ػم، وا يػاؿ]جا ميي ها م  اعػاوف ،ػني 

ارصبػػػػػم «ـٜ٘ٛٔ»  رايريػػػػػرلػػػػػ   ال ريػػػػػاةت حريػػػػػب اهلػػػػػ ؼ ال راسػػػػػ،
 .الةاسط،

 إدراؾ النيئػما  رةيريػياً  ييعػب دوراً   صػر ا يػاؿون  ،ػ ا واضػحاً أف ل
إىل أتػػ اء م رتصػػيم، أو مهةنػػات  م هػػذه ،ػػريرتهيههاالنيئػػانريػيه اج ػػاهر ، وذلػػ  اسػػري اًدا إىل إمهانيػػم الطنيعيػم

  .اجص ر نرتريهل  .يريهي دراسم بي م ها ليى ح ة

  عن نظــرية الجشتلتعن نظــرية الجشتلت::  
وهػػ، اعريمػػ  ليػػى (( ن ريػػات اجثػػ  واالسػػري ا،م ))ليػػى أفهػػار اج رسػػم الريػػيةبيم   ثػػةرةيُػَعػػ   ااكػػرييا  

حبيػا يصػنم  فرضيم أف  احلياة ميه  رّدها إىل ل اصرها األوليم وفهػ  حقيقػم العبلنػات القاةمػم ،ػني األتػ اء؛ 
جةانػػ  وليريػػا لمييػػات آليػػم مػػ  هلػػا معػػىن، وهػػ، لنػػارة لػػ  لمييػػم حيةيػػم نكػػطم اقػػـة ليػػى إلػػادة ا  ػػي  ا

أف  الريرتاصػػيي ال ارتهػػ  إال ا : تػػراء الريهػػرار حبيػػا اقػػـة ليػػى اإلدراؾ الكػػامي مث ي ػػ رج إىل الريرتصػػيي دبعػػىن
 .«ـٕٗٓٓ»لهي يهةف ا ث  األت اء ليى الهي ل  وم إ ار الهي وم  ارا،ه األت اء ،ا

 مػػابس وريثمػػاير  األجػػاينيػػ  لػػاب الػػ رتس ون ريػػػػم ااكػػرييا هػػ، مػػ  ال  ريػػات اجعرفيػػم ظهػػرت ليػػى  

Wertheimer 1980-1943 Max ةفها ػونػػ  سػػػاه  ا اطػػػةيرها بػػػػةرت بػػ K.Koffka-
اعػػ  الهػػي أو الكػػهي أو اهليئػػم أو الػػ مه اجػػ ّ    أجانيػػمااكػػرييا بيمػػم "ويػػراد هبػػا بمعػػىن  ٜٔٗٔ-ٙٛٛٔ

مػةا،ه األتػ اء ليػى رػة مػ    ومريريػف وميريػاز  الذي يريعاىل ليى جممةلم األت اء، فالك رييا هػة دبثا،ػم بػي

لةحػػم اكػػهيييم ليرت ػػاف (: ٚ) شػػهي
الةبيػػػػػػػػػب الثػػػػػػػػػاين "،يػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػ رياف

ٜٖٔٓ" 
 الريا،ف ص رل  اج
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هػػذا الػػةا،ه ،ال ي اميهيػػم حبيػػا إف  بػػي تػػ ء فيػػه لػػه دوره ا ػػاص ومهانريػػه ووظيرتريػػه الػػهت يرترضػػها لييػػه هػػذا 
 .«ـٖٕٓٓ»ل  ال نيةؿGuenther,1998» «الهي 

ا العق  الثاين م  القرف العكري  وظهرت االسػري ا،م اجػ هت اا يػ   ون  ظهرت ،ةادر ن ريم ااكرييا
 .« ـٕٓٓٓ»ا الريعيي  والريعي  و رة احلاتم الريعييميم لري  الثغرات هذا ما ناله سةي ، 

نامػػا ،ريطنيػػف ااكػػرييا ا ميػػ اف الرتػػ    Jaine Rhyne،ػػاف تػػاي  رهػػني« ـٕٚٓٓ»وي ػػةه صػػا  
 .  ا ليرتهاوالرس  وضم ا ذبارهبا ضم  برياب م

صػػاحب ن ريػػم  Rodoolf Arnheimالػػ بريةر رودلػػ  أرهنػػي   إف «ـٜٜٙٔ»وورد ل ػػ  لطيػػم 
العمييػات اإلدرابيػم مػ  ، نػه جممةلػم مػ  : ليى حقيقم سبّي  العمػي الرتػ  ي ب ااكرييا ا سيهةلةتيم الرت  

والعقػي  ا لمييػم واحػ ة وفػف إلػادة الري  ػي  واػةا  اجعيةمػات والريرتالػي ا رؤيػم ف يػم  اليػ يني ني وِننػي العي ػ
هػػـة ليةحػػ ات الػػهت هلػػا معػػىن، و،ػػذل  أصػػنحا ن ريػػم ااكػػرييا لمييػػم صباليػػم ا،ريهاريػػم ول ػػ ما ارانطػػا دبرت

 .اإلدراؾ تعيها أنرب إىل الرت 
ة أفهػػػار اكػػػهيييم ا مةضػػػةع واحػػػ  ومػػ  وتهػػػم ن ػػػر ال ارسػػػم إنػػػه ل ػػػ ما يريطػػػرؽ إىل ذهػػػ  الرت ػػػاف لػػػ 

يريػػػعى إىل اػػػ وي ها ،االسهريكػػػات، وهػػػة ينػػػ ع ا االنػػػ فاع رػػػة ربقيػػػف االنري ػػػاـ ا اليةحػػػم واصػػػنم ل ػػػ ه 
  .ومث اةظيرتها ا اصمي  ف  األت اء حريب ظهةرها ا الهي

ناـ ،ريةضيم تةانػب هػذه ال  ريػم والعمػي ليػى  W.Kohler، ف بهير  « ـٕٓٓٓ» ويك  سةي 
يةصػةؿ إىل نالػ ة ليميػم مراهػ ة وتػةهر ن ريػم الكػ رييرييم هػة أف الع اصػر اريحػ د ليم النحا والري ر،ػم مرتاا

 .ء العاـ وم ها إىل معرفم الع اصرليى أساس الهي أو الن ا
ن ريػػم ااكػػرييا اػػرى أنػػه ال ميهػػ  انرتصػػاؿ ،ػػني اإلنريػػاف و،يئريػػه مػػ  حيػػا اجػػ ربات؛ حيػػا  ومػػ  منػػ أ

 ريف العمييات العقييم وإضافم مػا هػة ت يػ  وارتاليػه مػا اجنػ وف العقيػ،، وليػى اهةي  ا جة وزب ي ها ل  
ف العػازؼ لػيس جممةلػم أفهػار اع فهػا ا الت وأ أصػةاتسنيي اجثاؿ إف  اليح  اجةسػيق، لػيس جمػرد جممةلػم 

ري  ػػي  ، ،ػػي ي  ػػر إليهػػا ال  ػػرة الهاميػػم الػػهت اعهػػس الهأو جمػػرد إنريػػاف لػػه مكػػالر ي رتريػػها مػػ  رػػبلؿ مةسػػيقا
 .ي ليى اجعاين والةظاة  اجهريميمال ي اميه، والذي يكم

النصػري ولبلنػم ااػ ء  اإلدراؾال  ريم م  دراسػم لمييػات  ههذما ن مريه  أف« ـٕٓٔٓ»ويذبر الصقر 
 ،ػ ال إ، اليػمفريصػنم لمييػم  ااكػرييا،الهي يةضا العبلنم ،ني الرؤيم العاديم والرؤيم الرت يم م  م  ةر ن ريػم 

 ػػ ء ولبلنػػم هػػذا ،ػػذاؾ رؤيػػم الريصػػمي  الرتػػ  بهػػي ومػػ  مث ب وهبػػذا اػػري  ،اريػػ يي ليع اصػػر احلريػػيم مػ  لمييػػم
 .ن  م رتصيم
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وليػػى ذلػػ  فػػػإف ال ػػةاهر الريػػيةبيم أو ا ػػػجة ال رتريػػيم ال يػػري  ليػػػى اجريػػريةى اا ةػػ، مػػػ  رػػبلؿ الريحييػػػي إىل 
ليػى اجريػريةى الهيػ، األبثػر لمةميػم  ال  ر إليها واألرذ هبػاليى اجهةنات األساسيم أو ل اصرها، وإمنا يري  

وهػػػة ربقيػػػف منػػػادئ اإلدراؾ الصػػػحيحم ونػػػةانني الري  ػػػي   .هػػػة تػػػةهر الهػػػي ولػػػيس جممػػػةع الع اصػػػرو ةليػػػم و 
 .«ـٕٓٓٓ»سةي   ل  اإلدراب،

 فإنػػػه يةاتػػػه هػػػذا الريعقػػػ  اهلاةػػػي الػػػذي اريريػػػ  ،ػػػه اجريػػػرييه  مػػػ  ل اصػػػر النيئػػػم الطنيعيػػمومػػ  ه ػػػا فػػػإف اجصػػػم  
فيمػا ،ي همػا، وم ريػه  الطنيعم، واجريمثػي ا الريعػ د والري ػةع الكػ ي ي  جهةنافػا وظةاهرهػا والريكػا،  الهثيػ 

م هػػا ليػػى حػػ ة،  ريقيم وم رتصػػيم يريػػهي لييػػه دراسػػم بػػيالةانػػا ا ريػػةس إىل جمػػاالت مريػػا ذلػػ  هػػة ذب ةػػم 
اررييػػاري مػػ  صػػ ا اجصػػم   و،ػػالطنا فػػإف هػػذا الريقريػػي  لػػيس مػػ  رصػػاةا الطنيعػػم األصػػييم، وله ػػه اقريػػي 

 .«ـٕٔٓٓ»ضب  ل  أ. م لةالاه وإدراؾ،غرض رب ي  ،عض العمييات الريصميميم لريرته   نيعم هذا ال  اـ 

للقيــــام بالعمليــــة للقيــــام بالعمليــــة مفــــاىيم المتبعـــة مفــــاىيم المتبعـــة الال  مـــل   مـــل بــــبــــالمفـــاىيم ا ساســــية فـــي نظريــــة الجشـــتلت التــــي تنطالمفـــاىيم ا ساســــية فـــي نظريــــة الجشـــتلت التــــي تنط            
  ::الحاليةالحالية  في الدراسةفي الدراسة  التصميميةالتصميمية

 :مبدأ الدةة أو التضاح
لمػػػ ت هػػػذه ال  ريػػػم ا اةضػػػيم العمييػػػات الػػػهت ربهػػػ  اإلدراؾ مػػػ  رػػػبلؿ رب يػػػ  آليػػػات مرينعػػػم مػػػ  
الري  ي  اإلدراب، والةبي  ليى بيرتيم ذبميا وانرتصاؿ األت اء، وبي  ميه  لؤلت اء إلادة صػيانريها ليةصػةؿ 

الةبيب أو ، يػم الهػي، وهػة  إىل الهي ااي   وهة ما  مي ،ني  يااه الريةازف واالارياؽ ليحّققه ا الهي من أ
يعريمػػ  ليػػى مػػ ى ربهػػ  القػػةانني ،ػػني الع اصػػر حػػ  ي هػػر الهػػي ،الصػػةرة الصػػحيحم وأنػػه ا حالػػم انرتصػػاؿ 
الع صػػر مػػ  الهػػي زبرييػػ  وظيرتريػػه، ويصػػنم بػػي ت يػػ  ،ذااػػه ا ا  ػػي  ت يػػ  لػػه معػػىن ووظيرتػػم وهػػذه هػػ، 

 .«ـٖٕٓٓ»ل  ال نيةؿ  .الع اصر ةف الريصميميم ،ني وح ات  نيعم العبلنات القاةمم ا الرت
 :ةيفمبدأ الشا  والخل

هبػا والػذي يطيػف لييػه ،ا ػاؿ  هفهة م  الصعة،م سبييػ  األشػهاؿ وإدرابهػا دوف وتةدهػا ا الرتػراغ ا ػي
وهػة يريػػ ل  مػػ  الكػػهي وهػػة ااػػ ء الريػػاة  الػػذي  ريػي االنرينػػاه، وأمػػا ،قيػػم ا ػػاؿ فهػػة األرضػػيم وهػػ، جممةلػػم 
األتػػ اء ا يطػػم ،الكػػهي والػػهت اعمػػي بنيرتيػػم مري اسػػقم يػػجز لييهػػا واػػريحه  ،الكػػهي واألرضػػيم لػػ ة لةامػػي 

 األلمػػػاؿ،ػػػني الكػػػهي واألرضػػػيم وهػػػذا نػػػانةف لػػػاـ ليػػػى مع ػػػ   وهػػػ، احل ػػػ  واليػػػةف واجةنػػػا ودرتػػػم الرينػػػاي 
الريكهيييم، وه اؾ األشهاؿ اجري اريػم ،ا يرتيػم الػهت يصػعب وتػةد احلػ ود الرتاصػيم ،ػني شػهيها وريرتيريهػا ا 

 .«ـ  ٖٕٓٓال نيةؿ  Benjafield 1997,»ل   مثبلً  اإلسبلميمحاالت ال رارؼ 
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 :مبدأ التشابو والتقار 
 .ريقار،م ا هر وب هنا جممةلم واح ةأف األشياء أو األشهاؿ اج «ـٕٚٓٓ»ل  صا  

هػػػذا القػػػانةف ا الرت ػػػةف الريكػػػهيييم ي هػػػر ،ػػػني ل اصػػػر الريصػػػمي  االاػػػ اف ا حػػػاالت االشػػػةاؾ ،ػػػاأللةاف 
 . اً االنريماء إىل جممةلم معي م اكهي بّي م ها وح ة وا اسق ، وأحياناً مواهليئات ا ارتي

 : قمبدأ التبسيط واإلاال
ا يػػػي ا العبلنػػػات ،ػػػني األتػػػ اء وأف  إلػػػادة ، اةهػػػا يريػػػعى إىل ا هػػػر الري انألػػػات  الريػػػا،ف صػػػ راجلػػػ  

ابريماؿ الصةرة  حيا م  اجرياحات اجغيقم اهريمي أشهاؿ الةح ات، واصنم مري انمًم ويػري  الريعامػي معهػا 
 .ي ااي ليى أهنا ميء الرترانات وسّ  الثغرات هب ؼ الةصةؿ إىل االسريقرار، واكهيي اله

وهػػذا نػػانةف  ّنقػػه بثػػ  مػػ  الرت ػػانني الريكػػهييني ا اػػرؾ زبطيطػػات نػػ  باميػػم حػػ  يػػري  إدراؾ ااهػػاز 
 . «ـٜٜ٘ٔ»ةدة ل  شابر ػػػػالنصري هلا وميء األت اء اجرتق

ا  ميهػػ  الةصػػةؿ إىل احليػػةؿ اال،ريهاريػػمحبيػػا  إىل هػػذه ال  ريػػم  هػػ  األنػػرب الريكػػهييني الرت ػػاننيإف  
األلمػػاؿ اإل، اليػػم لػػ   ريػػف االسػػري الؿ اإلدرابػػ، الػػذي يكػػمي ليػػى اجعااػػات ،ػػني العبلنػػات؛ ألف  الرت ػػاف 

وهػػػ، القػػػ رة  موالبلشػػػعةري،والعقييػػػم الكػػػعةريم ،واإلدرابيػػػم  ،واإلنريػػػاف اجنػػػ ع  ريػػػاج إىل نكػػػاط نػػػةاه احلريػػػيم
مييػػػات اجنرييرتػػػم ا نكػػػاط واحػػػ  بيػػػ،، هػػػذه ا اصػػػم الػػػهت وهنهػػػا اا اعػػػاىل إىل ا  ػػػي  العػػػ د اهلاةػػػي مػػػ  الع

 .ال  ريم مرنم حبيا أهنا ميه  أرذها ليى جماالت العي  وف ةنه باجةسيقى واألدب والرت 
ني إىل الرتػػػ  دلػػػةف  إىل لػػػ ـ فصػػػي ال، الػػػهت أد ْت إىل درػػػةؿ ااكػػػرييريمػػػ  الػػػ و « ـٕٚٓٓ»لػػػ  فػػػرج 

ارتاليه ما ما  ػيه ،ػه مػ   منرييرتم ه، لنارة ل  نريي الهاة  احل، ل  ،يئريه؛ ألف  سيةبيااه حةؿ اجةان  اج
،يئم  نيعيم أو اتريماليم، وحيا إف  العمييات الرييهةلةتيم الهت ي د يها اإلنرياف ا حيااه اليةميم هػ، لنػارة 

 .مل  وليه اإلدراب، ليم ّنهات ا ارتي
ىل دراسػم اإلنريػاف  أف  ن ريػم ااكػرييا فػ ؼ إ  Tomas Howbiketer لذل  يػجر اةمػاس هػة،هية

 .ريهامي ا حربريه ااريميم والرتهريمبهي ،يةلةت، م
 

دراسػم حػػةؿ  Baronee & kielieborn  بييينػةرف نػ ـ ،ػػاروين و «ـٕٗٓٓ»ولػ  اج اصػرة 
لي  ال رتس اإلدراؾ والرت ػةف الطنالػم  حبيػا إف  الريصػمي  الرتػ  هػة الػرا،ه حبيػا إنػه ناسػ  مكػةؾ مػ  اليغػم 

 . النصريم، ويرى الناحثاف أف  ااكرييا م  أبثر اج ارس الرتيريرتيم ا ث اً ليى الريصمي  الرت 
 .ه، الريكا،ه واجماثيم، الري اوراسريمراريم االذبا: وم  القةانني األساسيم اجطنقم ا الريصمي 
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إىل ا ػػػػجة اإلدرابيػػػػم    M.Wertheimer، نػػػػه  اةصػػػػي فرفيمػػػػر « ـٕٓٓٓ»ويألػػػػي  سػػػػةي ، 
والريقػػارب والكػػهي واألرضػػيم والريهػػرار، وهػػذه هػػ، نػػةانني الري  ػػي  مػػ   ه،ري  ػػي  ليمػػ ربات الػػهت اريعػػنّي ،الريكػػا،

 .رت يم ا لمييات الريصمي الهت اكةؾ ما الةتهم ال ااكريياالةتهم العيميم لنحةث 
 
  المعالجات التصميمية وف  الفار التجريبي المنطل  من منهجية الجشتلتالمعالجات التصميمية وف  الفار التجريبي المنطل  من منهجية الجشتلت::  

، فإنػػه يقػػ ـ ذبر،ػػم ربهمهػػا رػػجة سػػا،قم وثقافػػم معيةماايػػم موالرت ػػاف اجصػػم   ل ػػ  اق ميػػه حليػػةؿ اصػػميمي
الري ر،ػػم ا هػػذه احلالػػم زبألػػا لعمييػػات ويعػػ  هػػذا أف   .دالالت راصػػم اهلػػم النصػػرياجعرفػػم  رييرتػػم اجصػػادر، و 

فهريػػػػم مري اريػػػػم، اريػػػػمم ،احلػػػػذؼ واإلضػػػػافم، األسػػػػس اإلنكػػػػاةيم ليريصػػػػمي ، الريمػػػػاس، الةابػػػػب، الري ػػػػاور، 
 .«ـٜٜٚٔ»ل  ه ى الريي   .صغ  والريهن ، ول ها ا ك  العبلنات الريكهيييم اا ي ةريالري اري، ال

ةف واحل  ، ومػا اثػ ه مػ  إ ػاءات هػ، األبثػر تةهريػم اعّ  الع اصر النصريم الريكهيييم، مثي ا ه والي
ا زبطيه الريصمي ، ن  أهنا ال سبث ي نيمم ا ذافا، وإمنا نيمريها اريةن  ليى ارانا هػا ،الطانػم اإل، اليػم الػهت 

حبيا ي هػر هػذا الريػ ث  ،صػةرة  هي  ْت ظهةر ا ث ها داري الريصمي ، الذي اسري اب  ياؿ الرت اف اجصم  ، 
  .  الريياديم،  ري تاً ،روح هذا اجصم  و،عا رتريه وفهرهن

هػػذا إىل تانػػب أف  الريغػػ  ا  ريقػػم ا ػػاوؿ الكػػهي اريطيػػب فهػػراً ت يػػ اً ومريػػريةًى نػػ  مػػ لةؼ ا العبلنػػات 
 .هة ه ؼ الريصمي  الن اةيم والةظيرتيم ليع اصر الهت ربةؿ ن اماً معي اً إىل وح ة مريهاميم

 
ال راسػػػػم وهػػػػ، اسػػػػريمارة  أداةاجنريػػػػارة وفػػػػف احلاليػػػػم ليػػػػى جممةلػػػػم مػػػػ  الريصػػػامي  الرت يػػػػم  ال راسػػػػمواقػػػـة 

: ، والػهت هػ، مرانطػػم ،ع اصػر الريصػمي  األرػرى مثػػيلريةظيرتهػا  ناليػاً اجبلح ػم وذلػ  لعمػي اصػميمات ف يػػم 
لرييقاةيػػػػػم، الرتػػػػػرادة، احليةيػػػػػم، ا الريماسػػػػػ ، الةابػػػػػب، الري ػػػػػةع، االنريػػػػػيا،يم، الريألػػػػػاد، الرينريػػػػػيه، والريهثيػػػػػ ، و

إيقػػػاع، )لريحقيػػػف أسػػػس الريصػػػمي  مػػػ  ( اهػػػرار، وسبػػػاس، وانػػػادؿ، وا ػػػةع، وارابػػػب)لمييػػػات الريصػػػمي  مػػػ  
 (.واا اف، وح ة، ونرينم وا اسب
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المبحث الرالثالمبحث الرالث::  

  ""فـــــــــــن الطـــــــــــباعـــةفـــــــــــن الطـــــــــــباعـــة""
  ةةــــــــــــــــــــــــــــــــمقّدممقّدم..  
   ا ةطار المختلفةا ةطار المختلفةتاريخ ا سلو  الطباعي خوب تاريخ ا سلو  الطباعي خوب..  
  ون الــــــطـباعيةون الــــــطـباعيةــــــــــــــــــالطرق العامة  للفنالطرق العامة  للفن..  
  فن طباعة الشا ـة الحــريـريـــــةفن طباعة الشا ـة الحــريـريـــــة..  
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  ::مقدمــــــة مقدمــــــة 
اذّبػػػه اإلنريػػػاف النػػػ اة، ليري ّمػػػي ا الطنيعػػػم مػػػ  حةلػػػه مػػػ  حيػػػا آثػػػار األنػػػ اـ ا سػػػ ه، وبػػػذل  أرتػػػي      

 .الرماؿ واسري ريت معادلم ارؾ األثراحليةانات وفروع األش ار ليى 
وا ػػجات والري ػػارب حيػػا تيػػس دببل،ريػػه  تونػػ  اةصػػي إىل الطنالػػم لػػ   ريػػف الصػػ فم ،عػػ  اجمارسػػا

ااافػػم ليػػى أوراؽ الكػػ ر اجنرييػػم، و نعػػْا اجبل،ػػس ،ػػ وراؽ الكػػ ر، و،ػػالعهس حصػػي ليػػى اجبل،ػػس اجنييّػػم 
ليػػػػى الةرنػػػػم ااافػػػػم فهانػػػػا ال ريي ػػػػم نرتػػػػس ا ثػػػػار، ومػػػػ  هػػػػذه الصػػػػ فم انطيقػػػػا األفهػػػػار لطنالػػػػم اجبل،ػػػػس 

  ه ا ظهرت ف ةف الطنالم ليم ريةتات ولق  اررييرتا واعػ ّدت وم.  ريةتات ،غرض الري ي  ومريعم العنيواج
ا راء حةؿ الن ايات األوىل لرت  الصنانم والطنالم حيا أهنا بانا جمػرد آثػار يةبهػا ليػى تػ راف الههػ ، 

 . «ـٜ٘ٛٔ»  وأنه ب اه  ه اؾ م ريةتات مطنةلم ا الق ـ ل   اإلنرياف الن اة، ل  أ،ة زي  
أف  ،صمات الي  ليػى تػ راف الههػةؼ يصػعب : اقبًل ل  اجص ر نرتريه «ـٜٚٛٔ» ون  ذبر اةفيف 

اصػػ ي  ضػػم  الرت ػػةف الطناليػػم، ونػػ  ازّبػػذت هػػذه النصػػمات اليػػةف األسػػةد واألضبػػر والنػػ  و الن رتريػػػ ،، 
 .وأحيانا اليةف األ،يض واألصرتر

نيػب مػا أ واػ  أفّ ، ي رؤيريػه النصػريم مػ  ل اصػر وباة ػاتيريػ    أفْ  ننػي الريػاري  اسػريطاع إنريػاف مػاون  
 هاالةضػػةح لريعرضػػ مهريميػػمنػػ   اسػػنانيا بانػػأي ليػػى حػػةاةه الههػػةؼ والػػهت لثػػر لييهػػا ا فرنريػػا و    ُسػػ

 .لريعريم لج الري نيا ااةيم ولةامي اتليم ثر 
 هػػ، إحػػ ى وسػػاةي االاصػػاؿ ا العصػػر لػػه ااةانػػب الع يػػ ة الػػهت هلػػا الغايػػات الػػهت الطنالػػمإف  فػػ  

األسػػعار، والهريػػب ت فإلبلنػػات النألػػاةا، و،طانػػا. هػػذا لصػػرنااحلػػ يا، واعريمػػ  لييهػػا مع ػػ  األلمػػاؿ ا 
 إف  نايػػم الطنالػػم ليػػى اجريػػريةى االتريمػػال، دوف الة،ػػةي ،اج رسػػيم، واألوراؽ اجاليػػم، مػػا هػػ، إال مطنةلػػات

لةصػػةؿ إىل ومػػ  مث اي ي ريمػػ، إليػػه، رانيػػم وسػػه اإل ػػار االتريمػػال، اجريطػػةر الػػذ صباليػػمً الرتػػرد حيػػاًة  يعػػي  أفْ 
 .الكاميو الريهةي  العاـ 
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  تاريخ ا سلو  الطباعي خوب ا ةطار المختلفةتاريخ ا سلو  الطباعي خوب ا ةطار المختلفة::  

ي ػػ فا اإلنريػػاف ،هػػي مػػا مييػػ  مػػ   انػػات إ، اليػػم وإمهانػػات مه يػػم ا ربقيػػف نايػػات صباليػػم مػػ  
رػػبلؿ احريياتااػػه اليةميػػم، فةصػػي هبػػا لػػج األيػػاـ إىل ثػػروة اارفيػػم ضػػنمم مػػ  الرت ػػةف الطناليػػم ف صػػنحا 

اً ثقافيػاً يعهػس  مص راً حألػارياً ال ي ألػب، واراثػاً ربػريرت  ،ػه اجريػاح ، وم ه ػاً يػ رّس ،ػه األتيػاؿ، وتاننػ
 .بي مهاف انطيف م ه ف  وصباؿ

ننػػي اجػػيبلد وحيػػا إف  اجػػ رخ  ٖٓٓ٘إف  اػػاري  الطنالػػم يرتػػا إىل لػػاـ «ـٕٜٜٔ»لػػ  إي ػػاس راشػػ  
 .نني اجيبلدٖٓٓٓاإلنريق، ه ودوت م  أف  ،عض اجطنةلات وت ت ا القةناز لاـ 
ننػػي ٕٓٓٓنػػ ماء اجصػػريني م ػػذ لػػاـ  ف ػػرى م ػػذ القػػ ـ واإلنريػػاف ينحػػا لػػ  مػػاهة ت يػػ  ف  ػػ  أف  

اجػػػيبلد بانػػػا هلػػػ  ال  ػػػرة اجميّػػػ ة ا صبيػػػا م ػػػاهر حيػػػاف ، وراصػػػًم ا جمػػػاؿ اجطنةلػػػات ال ريػػػي يم، وأف  
اررييػػار وحػػ اف  الطناليػػم بانػػا ذات ل ايػػم واررييػػار م اسػػب ،ريػػنب إدرابهػػ  لرتػػ  ال حػػا واحلرتػػر ليػػى 

لػػػ  ل يػػػ ة لػػػ ب  .لػػػني االلرينػػػار ،ال ريػػػنم لرت ػػػةف احل اثػػػم ااػػػ راف، وهػػػة يألػػػا هػػػذا الرتػػػ  ،هػػػي تةاننػػػه ا
 (.ت.د)

ل   ن ماء اجصػريني هػة اجعريقػ ات ال ي يػم، و،الريػا  ا رػرؼ  باف الطا،ا ال ررا ليمةضةع الطنال،
ليػػى أنمكػػم الهه ػػم ،ريهػػرار األشػػهاؿ اهل  سػػيم وا طيػػم، ونػػ  ا ةلػػا اجةضػػةلات اجطنةلػػم مػػ  م ػػاهر 
 نيعيػػػم واألشػػػهاؿ ال ناايػػػم اجقرينريػػػم مػػػ  وحػػػ ات ننػػػات الػػػجدى، وزهػػػرة اليػػػةاس ومػػػ  ريػػػ  الطيػػػةر واػػػـة 

 .الريماء
 نالػػػم اج ريػػػةتات سبريػػػ  لػػػج الريػػػاري  النكػػػري وبانػػػا أنػػػ ـ نطعػػػم  أف( د،ت)ال  عػػػاوي وتػػػاء ل ػػػ  

 .مطنةلم ، سيةب القةالب ا كنيم وت ْت ا صعي  مصر ا  القرف الرا،ا اجيبلدي
الريارف، ألسيةب الطنالم ،القةالػب النػارزة إىل العهػ  الريػةمري  األصي «ـٕٜٜٔ»ول  إي اس راش 

 .يبلدنني اج ٖٓٓ٘-ٖٓٓٓ،ني 
وا العهػػػ  الرومػػػاين فالطػػػا،ا ال رػػػرا ليمةضػػػةع الطنػػػال، بػػػاف لنػػػارة لػػػ  صػػػةر األ،طػػػاؿ والرترسػػػاف، 

االهريمػاـ ،اجطنةلػػات إىل حػ   الغػػرور والع مػم، وهػػة ،و،ػال  الرومػػاف .واػةزع ليػى الػػرداء ، شػهاؿ ه  سػػيم 
 . ما أضرتى لييها القيمم الريعن يم وااماليم

ن رتريػػػػ ،، واسػػػػرين مْا األلػػػػةاف الغامقػػػػم واليػػػػةف اجػػػػذهب بمػػػػا ُرّصػػػػعْا اسػػػػريعمي ألوؿ مػػػػرة اليػػػػةف ال
  لكػهرة لاجيػم لني نط، الذي بػاف لػه الصػ ى اجمريػانريهى االذّباه الروماين ، هةر الرت  ا. ،األح ار الهرميم
 .احل يا األوريومص ر إهلاـ الرت  
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د، وسبي ػػ ت م ريػػةتاف   ،طنالػػم فقػػ  ظهػػر ا القػػرف األوؿ ننػػي اجػػيبلد وحػػ  القػػرف الثالػػا ننػػي اجػػيبل
 .القصا اإلنريقيم، وأيألاً القصا الرترلةنيم، ونالناً ما باف يريرين ـ اليةف األسةد ليى مرياحم ،يألاء

ظهػػػرت اجطنةلػػػات الني نطيػػػم، ونػػػ  اػػػ ثرّت ،الطػػػا،ا الكػػػرن،، وبػػػاف الطػػػا،ا اجػػػيبلدي  ٖٖٚوا لػػػاـ
م ػاهر الرتنمػم ومػا اسػريةحريه مػ  ،ػان، احلألػارات ال ررا  لنارة ل  أشهاؿ ه  سػيم م ثػةرة، ولابريػم لي

 .ُمثيا ، شر م أفقيم سبريّ  ليى  ةؿ القماش 
االسػػػريقرار الػػػ ي ، وبػػػاف  مظهػػػر الرتػػػ  اجريػػػيح، ا أ،ػػػ ع صػػػةرة ا القػػػرنني ا ػػػامس والريػػػادس نريي ػػػ

،ػادئ األمػر، الطا،ا ال ررا ليمةضةع الطنال، لنارة ل  منػة واسػريمرار لطريقػم ال ررفػم اجصػريم الق ميػم ا 
والريمػػ ت ليػػى االنرينػػاس وا ابػػاة مػػ  الرت ػػةف الرومانيػػم واإلنريقيػػم، و،عػػ  ذلػػ  اةتهػػةا إىل رسػػ  ال هػػةر 

القصػػػا، بمػػػا وانريكػػػرت صػػػةر ، واسػػػريعمي شػػػهي القيػػػب ب رػػػرؼ شػػػاةا والريعنػػػ  لػػػ  م،ػػػاأللةاف الطنيعيػػػ
 .اجبلةهم

وأم ػػػا العهػػػ  اإلسػػػبلم، ا الرتػػػةة ،ػػػني القػػػرنني الريػػػادس والريػػػا،ا اجػػػيبلدي ظي ػػػْا اج ريػػػةتات العر،يػػػم 
واإلسبلميم مري ثرة ،طا،ا اج ريػةتات القنطيػم، ونػ  اسػرين ما الهريا،ػات الهةفيػم والقنطيػم ال ي يػم والرمػةز 

لصػػػ الم اج ريػػػةتات واقػػػ ما الريا،عػػػم هلػػػ ، و،عػػػ  ذلػػػ  نةيػػػا ال ولػػػم اإلسػػػبلميم وأولػػػا االهريمػػػاـ النػػػال  
 .  اق ماً بن اً 

ونػػػ  اسػػػرين ما أشػػػهاؿ  ،الصػػػنغات اجنرييرتػػػم الػػػذهب واأللػػػةاف و ءوبانػػػا ال رػػػارؼ اطنػػػا دبػػػا
 .العر،يم الهت احرييا اجهانم األوىل ا زررفم اج ريةتات اإلسبلميم ،ري  وا طةطااألر 

مبل،ػػس اجيػػةؾ وػػبلة ،ػػا ه  أفنػػروبانػػا  ،ونػػ  انريكػػرت اج ريػػةتات اإلسػػبلميم اجطنةلػػم ا أورو،ػػا
 .«ـٜ٘ٛٔ»حيا بانا اطنا دباء الذهب العري ما تاءت ،ه لييم لا، ي  . العري

ػػ  سػػعاد مػػاهر ا القطعػػم احلريريػػم اجطنةلػػم ،ال رػػارؼ  Phylisلػػ  األسػػرياذة فيييػػ  «ـٜٚٚٔ»وا ب 
أهنػػػا ارتػػػا إىل القػػػرف الثػػػاين لكػػػر أو الثالػػػا لكػػػر اجػػػيبلدي ليعصػػػر الريػػػي ةن، الػػػهت   ا مريحػػػ  دارويػػػا

 .بانا  ّي ة ،العنارات ال لاةيم خبه ال ري  ،إضافم إىل اسرين اـ ال رارؼ ال ناايم واألشهاؿ اهل  سيم
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 (ٛ)شهي 

 
 (ٜ)شهي 

نطعػػػم مػػػ  نريػػػيت الهريػػػاف اجطنػػػةع ،كػػػريطني مػػػ  
ال رػػػػػػػارؼ ال ناايػػػػػػػم يرينييهػػػػػػػا رسػػػػػػػـة احليةانػػػػػػػات، 
ربػػػ مها ثبلثػػػم أشػػػر م هبػػػا لنػػػارات دلاةيػػػم ،ػػػا ه 
 . الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا

الكػػػػريه العيػػػػةي لييػػػػه فػػػػرع ننػػػػاي مريمػػػػاوج يألػػػػ  
أوراؽ نناايػػػم مريهػػػررة اريعانػػػب مػػػا رمسػػػني ل ريػػػري  
ي كػػػػػراف ت احيهمػػػػػا، أحػػػػػ مها يػػػػػ قض ليػػػػػى أوزة 

 . رتػػػا ،رأسػػػها إليػػػه وا رػػػر يػػػ قض ليػػػى نػػػ اؿايري
والكػػػػػػريه الريػػػػػػرتي، فيكػػػػػػريمي ليػػػػػػى رسػػػػػػ  ل ريػػػػػػر 
يػػػػػ قض ليػػػػػى أرنػػػػػب وآرػػػػػر ألسػػػػػ  يػػػػػ قض ليػػػػػى 
حيةاف، ويرتصي ،ني الرمسني زرارؼ نناايم وذل  

 .،اليةف األزرؽ واألسةد ليى أرضيم مذهنم

 ـ ل  مصر ا ال ةٗٔوالعصر اجميةب، القرف 
 ا ريهػػػػػػػ،لييػػػػػػػه حػػػػػػػروؼ  ،ػػػػػػػال ةؿ نريػػػػػػػيت الهريػػػػػػػاف

، شػػػػػهاؿ حيةانػػػػػات نطعػػػػػم مػػػػػ  نريػػػػػيت الهريػػػػػاف 
اجطنػػػػةع مريػػػػػرين ماً فيهػػػػػا اليػػػػةف األ،ػػػػػيض والنػػػػػ  
والرمػػػػادي ونػػػػةاـ زررفريهػػػػا شػػػػريه مػػػػ  الهريا،ػػػػات 
ال رينيم ليى أرضيم نناايػم وبػي فػرع م هػا ي ريهػ، 
،ػػػػػرؤوس حيةانيػػػػػم مثػػػػػي األسػػػػػ  والكػػػػػهي ا ػػػػػراا 
 حليػػػػػةاف ااريرتػػػػػةف وأيألػػػػػاً شػػػػػهي لؤلرنػػػػػب الػػػػػجي

 . و،عض الطيةر ليى أرضيم أو مهاد ،اليةف الن
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 (ٓٔ)شهي رن  

 
 (ٔٔ)شهي رن  

مات انطعم م  نرييت الهرياف األ،يض لييها شبانيم 
مري سم األ راؼ، مطنةلم ،القالب، ،كهي اـة 

يأل  بي م ها صةرة نرير ذا رأسني وناشراً ت احيه 
و يه ،األشهاؿ ال  ميم حنينات مري اورة، وربصر 

 .،ي ها أشهاؿ معي ات

 

مهةنػػم مػػ   نطعػػم مػػ  نريػػيت الهريػػاف اجطنػػةع ، رػػارؼ
 رػػػرؼ األشػػػػهاؿ ال  ميػػػػم ن. أشػػػهاؿ اميػػػػم وصػػػػيينيم

م دوتم مهةنم م  شباف وريقات ربػيه هبػا رسػـة  وري ة
 . سبثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حيةانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مريقا،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ومريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا،رة

،ي مػػػػا ي رػػػػرؼ األشػػػػهاؿ الصػػػػيينيم معي ػػػػات مري ػػػػاورة 
،ػػػػػ اريها . ويريةسػػػػػطها تامػػػػػم مريػػػػػري يرة ذات فصػػػػػةص

 .زوج م  الطيةر اجري ا،رة ،ااري  ومريقا،يم ،الرأس

 .جص ر نرتريهل  ا ٗٔ ليعصر اجميةب، القرف اإلسبلميم  مطنةلات ال ولم م

 
وليػػػى اجريػػػريةى العػػػاج، ازدادت اجطنةلػػػات ال ريػػػي يم ا فػػػةة القػػػرف ا ػػػامس لكػػػر والريػػػادس لكػػػر 

 Hendrikوازّبػػذت هلػػا نريػػ اً ت يػػ اً ومػػ  أشػػهر الرت ػػانني مػػا ذبػػره  أ،ػػة زيػػ  ه ػػ ري  تػػةلري  يػػةس 

Goltzius    واةماس ،يةيThomas Bewick ـٜٚٛٔ»ل  مرزوؽ» . 
ا  نكػرت الػهت ال راسػات مػا ،ػ أ نػ  ليمػ، أسػاس ليػى اجػ    الطنالػم اػاري  دراسػم ، ايػم إف  
 .«ـٕٛٓٓ »اجعا ، ل  أ،ة. الصني

اف حيػػػا بػػػفالصػػػني صػػػاحنم احلألػػػارات هػػػ، الػػػهت ابريكػػػرتا الطنالػػػم ،القةالػػػب ا كػػػنيم واألرريػػػاـ، 
وبانػا األرريػاـ الصػي يم ُاطنػا . قصةدة الهت اننثقا م ها فهرة الطنالػماجن  اسرين اـ األررياـ هة الن ايم 

 . ا ،ادئ األمر ليى الطني، وبانا ال صةص والهريا،ات رُبرتر ليى احل ر

javascript:openNamedWindow('viewer','widget/viewer_popup.jsp?language_id=3&name=30064-4--8202-&element_id=40932&mode=1n',670,480)
javascript:openNamedWindow('viewer','widget/viewer_popup.jsp?language_id=3&name=30062-9-IS-14816&element_id=40955&mode=1n',670,480)
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وسػػرلاف مػػا نكػػ ت ،ع ةػػذ فهػػرة احلصػػةؿ ليػػى مريري ريػػنات مػػ  هػػذه ال قػػةش ا رتػػةرة لطنعهػػا ليػػى 
م  أل  س م اقريناً، حيػا بانػا ُاصػن  أثػةاب  م ذ ما يقرب« ـ ٕٔٓٓ»ل  ح اف لمار  .اج ريةتات

 . احلرير ، لةاف  رييرتم باألزرؽ واألضبر واألصرتر
وذات يـة أث اء إلػ اد ،عػض األثػةاب لصػنانريها ونرتػا ريػم ليػى أحػ  هػذه األثػةاب فػةة مػ  الػ م  

لنيألػػاء مث  ػػارت، و،عػػ  صػػن  هػػذا الثػػةب ونريػػيه ُوتػػ ت نقطػػم ،يألػػاء لييػػه، واسػػري ريت أنػػه هػػذه ال قطػػم ا
تػػػاءت مػػػ  الكػػػما اجيريصػػػف ،ال حيػػػم، وأف   ػػػا العريػػػي مػػػادة مقاومػػػم ليػػػةف الصػػػنانم فقػػػامةا ،رمسهػػػا ليػػػى 

 ".الصنغم الكمعيم"أو ( النااي )القماش، مث نامةا ،صنانريه وههذا ُلرفا  ريقم الع ؿ ،الكما 
ةب القالػب ا كػػة ا وأم ا ،ال رينم لرياري  أسيةب القةالب ا كنيم   إل اد أوؿ نري   ناليم ، سي

ا اسػػرين ـ الصػػي يةف أوؿ لػػةح  نػػال، ورتػػةر مػػ  ال حػػاس  الػػم الغػػاةرةاجػػيبلدي و،ال ريػػنم ليطن ٛٔٙالعػاـ 
 .جيبلديا ٜٜٓلاـ 

الرت ػاف  ، سػيةب القةالػب ا كػنيم إىل القػرف الثػام ، حيػا بػاف وأم ا ا اليا،اف اعةد ، ايات الطنالػم 
 يُعػ (ٕٔ)بمػا ا الكػهي   ـٜٗٛٔ-Katsushika  Hokusaiٔٚٙٓ هةبةسػاىبااريةشػيها 

مهاريػم  انػم بنػ ة ونػ رات  نػه بػاف ف  انػاً ذاا اليا،اف لج اارفها الطةيي أل م  أل   ف اين الطنالم الرت يم
 . لاليم،  ا تعيه يصي ،رت  الطنالم ، سيةب القةالب ا كنيم إىل درتم لاليم م  الص ؽ واإلاقاف

 

 
 

 
 

ػػػػاماً وف  انػػػػاً  ناليػػػػاً يا،انيػػػػاً   ٛ٘ٛٔ-ٜٚٚٔ Ando Hiroshigeأنػػػػ و ه وشػػػػيغه بػػػػاف       رس 
 . م رسم الطنالم الرت يم الكعنيم اليا،انيم امريمَي اً، ويعّ  م  أوارر الرت انني الع ماء 

ومػػػػ  أهػػػػ  ألمالػػػػه الرت يػػػػم الطناليػػػػم ايػػػػ  الػػػػهت ا اولػػػػا اج ػػػػاظر الطنيعيػػػػم، واارّيػػػػما ،قػػػػ ر بنػػػػ  مػػػػ  
ل ػػػ ما نكػػػر أفألػػػي ـ  ٖٖٛٔنمػػػم جمػػػ ه ولطاةػػػه سػػػ م إىل ه وشػػػيغه الكػػػالريم والرنػػػم ونػػػ  وصػػػي الرت ػػػاف 

 (.ٖٔ) الريا  بما ا الكهي  اةباةي و الثبلثم وا مريني وطات  ريف: ألماله الطناليم وهى
 

اجةتم الهن ة ا باناناوا لاـ (:ٕٔ)شهي 
 ل   ـ ٖٓٛٔ

art.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1760
http://ar.wikipedia.org/wiki/1760
http://ar.wikipedia.org/wiki/1849
http://ar.wikipedia.org/wiki/1833
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1830
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ةيم ليى ػػ،ني الق رات القه وشيغه ون  صبا     
م ػالريصمي  واجهارة احلرفيم اجريمّي ة الهت ا هر ا دن
ا طةط واالهريماـ الهن  ،ريرتاصيي العمي الرت  

، وم هذا ال طاؽ ا  أف  الهث  م  الرت انني الطنال،
 .الطناليم ه وشيغه األورو،يني ن  ا ثروا ، لماؿ 

 
 رج مػػػػ  الطنالػػػػم ،القةالػػػػب مػػػػ  الطنالػػػػم ،ػػػػالبلي ة اػػػػ وأمػػػػا

الريحريي ات اجريريح ثم وهة لنارة ل  مكما أرضػيات مػ  نػةع 
ـ ليػى يػ  اإلاييػ ي ٖٙٛٔراص مص ةع م  الرتيني، وزيا ،ػذر الهريػاف اج بريػ  والػذي   اصػ يعه لػاـ 

واريميػػ  ،ػػ ف  الريػػطم ا رتػػةر مػػرانه ،األرضػػيم وال يطنػػا إال . Frederick Waltonفريػػ ري  والريػػةف 
لكػػهي النػػارز وسػػهةلم الري رتيػػذ وإلطػػاء ألمػػاؿ ف يػػم لاليػػم ذات رطػػةط رفيعػػم، ومريػػاحات مػػريمه  م هػػا ا

 .«ـٖٜٜٔ»الرت اف ل  أ،ة زي  
رػبلؿ  مػ  ل يػ ة نريػ  ليػى الرت اف  صي له، وذل ، والطنالم احلرتر لرتهرة ، ايم األررياـ بانا

 .«ـٕٛٓٓ »  اجعا ، ،ع  ل   أ،ة فيما ح ريًا رريًما نمػأص الذي الطي  با ري  ةممػمرس رمةز اهرار
القػرف  ا اجصػريني القػ ماء ،ةاسػطم بػاف ال ريػيت ليػى لطنالػم ا ،ةاسػطريه سبػا ركػة سػطم أوؿو  
ننػي  الكػرؽ ا   نػ  ا كػنيم القةالػب مػ  النػارزة الطنالػم فػ  اسػرين اـ يهةف فنذل ، اجيبلد نني الريا،ا
 .الغرب

م يػػهػػذه األسػاليب مػػ  الطنال إىل أف   ي،ػاال سري ريػػالطنالػػم  سػػيةبال راسػات الػػهت أتريػا أل ارتػا
نػ  اسػرين ما  ريقػم الريرتريػ  ليػى أوراؽ و  ، ـ.ؽ ٖٓٓٓٓواسػرين ما م ػذ حػةا    الي ويػم نػ  لرفػا

الرترانػات اجةتػةدة ا اليػةف مػ  رػبلؿ  مهبا ليػى احلػةاةه وذلػ  لػ   ريػف نرتاذيػ الك ر واايةد ليطنالم
 ،اي  اجرياحات
ي ، رتػم بنػ ة وهػة يسري ريػالطنالػم ،اال األدىن  ػةر الصػي يةف واليا،ػانيةف  ػرؽ وأسػاليبوا الكػرؽ 

يقػػػػم الن ايػػػػم احلقيعػػػػّ  ل ػػػػ  الصػػػػي يني واطػػػػةره اجريػػػػريمر  ياإلسري ريػػػػيولعػػػػي اسػػػػرين اـ  ،بنػػػػ اً   ااػػػػازاً يُػَعػػػػ   مػػػػا 
 .مالكاشم احلريريالسرين اـ 

 اً اةارثا األتياؿ واقػ  ما األيػاـ وأصػنحا ف ةنػ حياالي ويم  فق  اعّ دت األساليب الريق يم الطناليم   
  ضنمم ا ري ا جماالت ل ي ة سةاء بانا ن ميم أو معاصرة ح يثم، 

 (ٖٔ)شهي 
 .ل  اجص ر نرتريه
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الثقافػات  وبػي مػ  األشػناص  رييرتػ،ر اج ريكرة اػ ري لييهػا ،ري  يػ ات وإضػافات، فهي م  األنطا    
إىل بػػي أراضػػ، القػػارات م ػػذ  ، ودريػػا نالػػم العػػاب ، سػػرهف ػػةف فقػػ   ال ارسػػني واهلػػاوي   يػػا والرت ػػانني
 العكري  القرف م  الثاين ال ص  ا ميحةظ اق ـ ه اؾ ف صنم ، يام ا احلاليماة النكريم وح  أ، ايم احلي

 ا ت يػ ة، سػامها أرػرى  ػرؽ الق ميػم، واقػ ًن الطػرؽ ،إحيػاء الطنالم، و،ػ أ بثػ  مػ  الرت ػانني  ف  ا
 الرتػ ، الػذي الطنػال، لئلنريػاج ا ػةع ا العكػري  القرف أصنم ح  رطةات ورطةات، الريق ـ ل يم دفا

  .م  االهريماـ بن  ،ق ر   ى

 Pablo ،يهاسػة ،ػا،ية القػرف هػذا ا الرت ػانني أشػهر مػ إف و    
Picasso (1881-1973)  الرينطػيه  مػارسالرسػاـ االسػناين

  اليي ةليـة ليى واحلرتر والييثةنراؼ ال ن  ليى واحلرتر

 
وم  هذا اج طيف ارى ال ارسم أف  ااري  األساليب الطناليم حةؿ الن ايات ا العػاب القػ ًن واحلػ يا      

 اطػةير جمػاؿ الرت ػةف مه  وال،  م  الريةته إليه والري ةيػه إىل اق يااػه اجريػرين مم، واألهػ اؼ الػهت سػامها ا
 . الطناليم

نػ  يرتألػيه   «ـٖٜٚٔ»إف  ف  احلرتر هة أساس ف  الطنالم وهة ما يك  إليه ال بريةر اجه ػ س ضبػاد 
هػذا  ػا يريػال  ليػى بثػرة ال كػر  العمػي الةاحػ ،لمػي نريػ  بثػ ة مػ   ،اإلمهػافبث  مػ  الرت ػانني حيػا 

و ألػػةاح ورتػػةرة مػػ  ا كػػب لطنالػػم احلػػروؼ، أو لمػػي بييكػػات أ مونػػ  مسػػ، هبػػذا االسػػ  نريي ػػ ،والريػػ اوؿ
 .الرسـة ح   ّي وي اجنطة ات ،طريقم رريصم و،رييطم

ه ا رتيػػذاػه لػػه  ي ااػػه ا اصػػم الػػهت مه ػػا مػػ  ،ذا اً ناةمػػ اً ونػ  اطػػةرت هػػذه اجرحيػػم إىل أف أصػػنحا ف ػػ
 .رفياليى مريريةى ف  

ا القػرف الثػػام  اجػيبلدي واػػاري  الناايػػ    Batik بػاف أوؿ ظهػػةر ألسػيةب الطنالػػم ،الناايػ    
 .«ـٜٜٙٔ»ُح د ، اء ليى ما وت  م  مناذج  ناليم ورتةظم دبريح  نارا ،اليا،اف ل  حريني 

و،ػبلد اهل ػ  وإن ونيريػيا والصػني، بػذل  النػا  هالطنالم ،النااي  ا ت يػرة تػاو  أسيةب ظهرولق   
اجعروفػم  والطنالػم ا ليػم( الناايػ )ا الةاليػات اجريحػ ة، ويةتػ  اكػا،ه ،ػني  ريقػم الطنالػم الي ويػم  إل ا،اً 

 .،طريقم الطنالم ،اج الم

 نالػػػػم ح ريػػػػم  ٜٛٗٔامػػػػرأة ا الهرسػػػػ، االوؿ( ٗٔ)شػػػػهي 
 ـٕٛٓٓل  اجغيا  .ليرت اف ،الة ،يهاسة
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ن ما  نالػم م ريػةتات تػاوه اسػري ،ػ فسػ م مػيبلدي  ٓٓٗم ػذ انػه  «ـٜٚٚٔ»ع  سػعاد ومػ  ف
 Tie and الناايػ  اجر،ػةطوال ػةع الثػاين هػة  Wax batik نالػم الناايػ  الكػمع، مريطػةرة اريػمى 

dye. 

مريحػ   أف« ـٜٗ٘ٔ»طنالػم ا أور،ػا ا أوارػر القػرف الريػا،ا لكػر، ويػذبر دميانػ  ف ةف الانريكرت 
 .ت ال ريي يم م  القرف  الرياسا لكراجيةو،ةليرياف يأل  جممةلم م  اجطنةلا

 هػذه اسػرين ما ولقػ  والغرب، الكرؽ ،ني الري ارةم  ربلؿ  ا كنيم ليقةالب ظهةر أوؿ باف بما    
 انريكػر ول ػ ما . ال ي يػم ال صػةص ليػى الةرنيػم اجطنةلػات وانريصػرت اله ػاةس، مطنةلػات ا القةالػب
 مػ  بػي إىل م هػا وانريقالػه ـ، ٓ٘ٔٔ لػاـ ا أسػنانيا إىل مسرن ػ   ريػف لػ  الصػني مػ  انريقالػه ثػرإ الػةرؽ
 »اجيي ػ، . ـ ٜٖٓٔ لػاـ أجانيػا إىل مث ـ ٖ٘ٚٔ لػاـ إيطاليػا
 .مياف تافل  إ «ـ ٕٓٓٓ
 ليػى اعريمػ  ا كػنيم الطنالػم بانػا لكػر ا ػامس القػرف ا     

 فمػ  الطنالػات، جع ػ  اجميػ ة الريمم ه، النريا م وبانا ، ا ه

  1528دورر ألجفػا  األجػاينالرت ػاف  القػرف ذلػ  ا الرت ػانني

Albrecht Dürer   –1471  لصػر رسػام، مػ  وهػة 

 اله يريػم أتػي مػ  القػرف هػذا ا األلمػاؿ مع ػ  فهانػا ال هألػم،
  .(٘ٔ)بما ا الكهي 

    
 فاف ري  رمجانا الرت اف لكر الريادس القرف ف اين وم     

Rembrandt Harmenszoon   1606 – 

 يرتألي وباف بحرتار، اشريهر الذياا رييم  اهلةل  ي 1669
 ا مريناي م رطةط ريف ا هػإلمهانياا احلمأل،،وذل احلرتر 

 الطنالم فيها ظهرت ال م يم لرتةة ا هذه وألف ها،ػػػولمق فانة 
 .(ٙٔ)هي الريا  ػ،بما ا الك اجع نيم

 
سػػ يا أوؿ مابي ػػم  نالػػم سػػي  سػػهري   ـٕٜ٘ٔوا لػػاـ       

ترتاؼ األلةاف ب يريةافػف مػا سػرلم اةماايهيم وله  مكهيم ،هء و أ
الريكغيي لذل  ب اريةافف ليػى مػا ا ري ػه الطنالػم الي ويػم وحػ  لػاـ 

اةماايهيم، والريريعم والقػادرة ليػى إنريػاج و ميبلدي، ولق  ازداد االهريماـ دبطا،ا الريي  سهري  األ ٜٕٜٔ
 اً احلريريػػػم مطمعػػػولقػػػ  أصػػػنحا الطنالػػػم ،الكاشػػػم  ،نريػػػنم ا الريػػػالم ٖٓٓٓىل إ ٕٓٓٓليػػػى مػػػا ي يػػػ  

 ل  األي ي ليصبلة( ٘ٔ)شهي 
www.ar.ikipedia.org 

 (ٙٔ)شهي رن  
 .ل  الص ر نرتريه
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 ونػامةا ، راسػم تةاننػه الريعن يػم وضػّمه إىل ااانػب ـٖٜٛٔالريرتػا إليػه الرت ػانةف  اً إىل أفمرحب اً وه ف اً ذباري
ي حيػػا  الػػب ،عمػػ  Anthony Velonesنريػػةي فييػػةنيسالرتػػ  الريػػذون،، وبػػاف ليػػى رأسػػه  أ

ض ر ي ليػػى إنامػػم اجعػػالػػذي  رفعػػةا مػػ  شػػاف الريػػي  سػػهري  ولمػػوهػػة مػػ  ا. مكػػروع سػػي  سػػهري  فػػ 
 .«ـٕٔٓٓ»ل  رًن بامي الرترديم ،االشةاؾ ما م  الرت انني 

أوؿ مصػػ ا هلػػا  يقػػم لػػ   ريػػف هةل ػػ ا ل ػػ ما احرييػػا تػػ ر تػػاوة، و أنكػػ تونػػ  اطػػةرت هػػذه الطر  
ومػػػ  ،عػػػ ها إىل أور،ػػػا بيهػػػا فهػػػي دولػػػم اػػػ ري لييهػػػا  ا،عهػػػا اجميّػػػ  إىل أْف اررييطػػػا ـ  ٖ٘ٛٔا لػػػاـ 

 .ل  اجص ر نرتريه .ثةرة ليميم ف يم ا أساليب الطنالم اجنرييرتم وأصنحاالري ارب، 
  

 الطرق العامة  للفنون الطباعيةالطرق العامة  للفنون الطباعية::  
 

 
     

 
 
 
 
 

اجنطه 
 :الريةضيح، 

 (ٔ)رن  
اسريعراض الطرؽ 
الطناليم حريب 
الريقريي  الهت 
ناما ،ه 
 .ال ارسم

تنقسم الفنون الطباعة من 
 الناخية 

 و  االنتاجيت التقنية

 

 فن الطباعة اللية
 

فن الطباعة 
 اليدوية

 

طباعت   جرافيتال فن

النفث 

 :الحبري

 

 

طباعة باروة او 
 اائرة

 

الطباعت 

 اإللكتروستاتيكيت

 الطباعت النافرة

 

 طباعة مسطحة
 

اللية 
 المياانياية 

السطوامات   الطبل البارز  الشبلونات 
 المحفورة 

 مادينة البروتين 

 فردي 

 متدوج

 الشا ة 
 الحريرية 

 الباتيت

 الستنس  

 البصمة 

بالقوالب  بقوالب الالينو 

 الخشببيت

 الحجريت

 الحمض
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مثػػي الريػػي  سػػهري ؛ الييثػػةنراؼ؛  :مســطحة: أنػػةاع الطنالػػم« م3466»هللا عػػ د الػػ بريةر فػػرج ي     
ـــارزة -الػػػ ق  احل ػػػري ؛ اإلبةامنػػػا؛ الرتةاةنرافػػػةر  أومثػػػي اإلاكػػػ ت  :اـــائرة -الرتةاةليريػػػةنراؼ  مثػػػي : ب

 لػ   ف ػر الريػارينػ  لػرؼ اإلنريػاف فهػرة الطنالػم م ػذ يألػي  أنػه و ا كب واليي ةليػـة و نالػم احلػروؼ، 
نػات الػهت اويألي  فرج اا ردبػا اهػةف الرتر  الصيصاؿ الطري ريف ضغه األشهاؿ اجراد الريعن  ل ها ليى 

 .لمالطنه، الهت أوحا إىل الرتي الن اة، فهرة ا األش اراةبها احلكرات ا أوراؽ 
 :فن الطباعة ا لية: ولا أ

 :حريميا ا لصر العي ، وم  أه  هذه الطرؽ الطرؽ ا ليم ليطنالم اطةراً واطةرت 
 :مادينة البيروتين (ٔ

وبانػػا اطنػػا  اجػػيبلديٖٗٛٔلػػاـ ( Perro) صػػ عها ،ػػ واجهي ػػم  إفلػػ ب د ت اقػػةؿ  ل يػػ ةلػػ  
 .أر،عم ألةاف

ذت لػػ ة فقػػ  ازّبػػ ،اري اسػػب مػػا اإلنريػػاج الهنػػ  ،طيئػػم واليطنالػػم الي ويػػم لطريقػػم هػػذه الا بانػػا وج ػػ 
ا  وحرتػر لػ ة نريػ  م ػه لريطنػا ،وصػ الريه مػ  اجعػ ف ا كػة  وأمههػا اهنػ  القالػب ،لريعػ ييها رطػةات

ا ذلػ  إىل  ر ا لػم ،ريصػمي  مابي ػات  رييرتػم، ويرتػا الرتألػياطػةّ  ون  مر  . مرياحم مألالرتم نرتس الةنا
 حيػػػا ارػػػةع بػػػي م همػػػا مابي ػػػم الطنالػػػم( Depuilly) والرترنريػػػ، دينةليػػػه( Watt) اإلاييػػػ ي وات

وب ا قػرض هػذه اجهي ػم ليػى حػ  نػةؿ ابي ػات ونػ    ارػةاع مابي ػم الجواػني بريطػةر هلػذه اج. ،يةف واحػ 
 .ح  مطيا الريريي ات « ـٕٔٓٓ»سبلمم 

 :مادينة الطباعة ذات ا سطوانات (ٕ
 سػػػطةانات ا كػػػنيم، وهػػػذه الطريقػػػم هػػػ،مػػػ  األ   حرتػػػر الرسػػػةمات ليػػػى أسػػػطةانات راسػػػيم ،ػػػ الً 

اصػػػي إىل  سػػرلم إنرياتهػػا نػػ  حيػػا إف   ربلصػػم اال،ريهػػارات اجريعػػ دة وبانػػا أحريػػ  اجنريهػػرات وأسػػرلها
وا رػػػذ أسػػػطةانات الطنالػػػم ا . اجطنةلػػػم ذات األلػػةاف اجريعػػػ دة آالؼ اليػػاردات ا الريػػػالم مػػػ  األنمكػػػم

مػػ   ي لةنػػاً سبث ػػ ف بػػي أسػػطةانمإإذ . اقػػـة ،ػػه القةالػػب ا الطنالػػم الي ويػػم  نرتػػس الػػ ور الػػذي هػػذه اجابي ػػم
ريػب ارػةاع وي . يهػةف لػه نالػب رػاص ،القةالػب م اجطنةلػمبما أف بي لةف ا األنمكػ  ،األلةاف اجطنةلم
لهػػس هػػذا اػػرى ،عػػض ا راء  إال أف  اجػػيبلدي  ٖٛٚٔ لػػاـ ( Bell ) ،ػػي االسػػهريي  يهػػذه ا لػػم إىل 

نػػ  سػنف هػػذا االرػةاع سيريػػيم مػ  اجنةلػػات اجن يػم ليػػى فهػرة واحػػ ة، وبانػا األسػػاس ا  نػهإالػرأي إذ 
أسػطةانم الريغذيػػم اجةتػػةدة ا احلػػةض الػػذي  ا رتػػةرةمػػ  األسػػطةانات  س بػييػػمي،حبيػػا  ارػةاع األسػػطةانم

 .،يةهنا ،ه ل ي م الطنالم ا اصم



- 13 - 

القماش ،ي هما و،ػني آلػم الألػغه و،ػذل  يطنػا الرسػ   وا ور بي أسطةانم دورة باميم وأث اء ذل  ميرّ 
 .الريا،ف  اجص رل   .ال رييت ليى

 :مادينات الطباعة المتدوجة (ٖ
ل  مابي ات ليطنالم ،األسطةانات ا صػةرة م دوتػم، ويػري  العمػي ،ػني هػااني ا مػةلريني ه، لنارة 

 .ميه  ارترنريها ل  األنري م اجيةنم ف اج ريةتات اجطنةلم هبذه الطريقم الإاةافف ااـ ح   ا
 :القماش اجراد  نالريه هبذه الطريقم ليى مابي ات الطنالم ،األسطةانات ليى مرحيريني وميرّ 
أمػػػا ا حالػػػم اجابي ػػػػات . لطنالػػػم الةتػػػه ا رػػػر والمرخلـــة الرانيــــةواحػػػ   لطنالػػػم وتػػػه خلـــة ا ولـــئالمر 

لطنالػم الةتػه  واألررى ،ا آلم لطنالم وته القماشواح ة، حيا زبصّ  اج دوتم فيمر القماش ا مرحيم
اإلاقػػاف الػػذي هبػػذه الطريقػػم إىل  الطنالػػم ولقػػ  وصػػيا. رػػر ا نرتػػس األمػػاب  ،إحهػػاـ اػػاـ ودنػػم فاةقػػما 

لػػػػػاب الطنالػػػػػم لػػػػػ   .اجيػػػػػةف ،الطنالػػػػػم واج ريػػػػػةج القمػػػػػاش نػػػػػمميهػػػػػ  ل ػػػػػ ه لػػػػػ ـ القػػػػػ رة ليػػػػػى ارترّ 
 .«ـٜٕٓٓ«العر،يم

  :فن الطباعة  اليدوية: اا ثاني
لمييػػػػم صػػػػنانم مةضػػػػعيم واعػػػػّ   نالػػػػم : الطنالػػػػم الي ويػػػػم ، هنػػػػا «ـٕٓٓٓ»يعػػػػرؼ حريػػػػني وزمػػػػبلؤه 

اج ريػػةتات مػػ  أهػػ  الرت ػػةف ا الريػػاري  الرتػػ  لئلنريػػاف، حيػػا أظهػػرْت مهػػارة اإلنريػػاف األوؿ وإ، الػػه ا 
 .إنرياج الريصميمات اجنّهرة ليطنالم، واطةرت هذه الطنالم الي ويم ما مرور ال ماف

 :Relief Printing أسلو  الطباعة البارزة (3

 مث  نالريهػػا ليػػى حػػاةه ،نمػػس اليػػ  ا اليػػةف لػػ   ريػػف الطنالػػم النػػارزةزمػػ   م ػػذلػػرؼ اإلنريػػاف 

وهػ، احلرتػر حػةؿ الريصػمي ، ومُسيّػا  الطنالػم الي ويػم، أنػةاع وهػ، مػ  أنػ ـ ، الهه  ، مه الطنالم النارزة
بػػذل ؛ ألهنػػا ا رػػذ مػػ  الريػػطم النػػارز هيئريػػه، وميهػػ  اإلضػػافم إىل القالػػب ا امػػات اجنرييرتػػم الػػهت زبػػ ـ 

 . الريصمي  باألسبلؾ واألح ار، والكراةم ا كنيم
لرتػػ  لقػػ  اسػػرين ـ حرتػػر القالػػب و نالريػػه لػػج العصػػةر ليػػى بػػي رسػػ  مطنػػةع و،عػػ  انريكػػار الػػةل، ا

 .م  حيا الةظيرتم والريق يم اإل، ال،ف وال قاد ،النحا ا هذا احلقي ف الطناليم ، أ الرت انة ليرت ة 
مرحيريػػاف مريبلزمريػػاف مػػ   والطنالػػمفػػاحلرتر  ،ليػػى مرحيػػم مػػ  مراحػػي ف ػػةف الطنالػػمإف بيمػػم حرتػػر اػػ ؿ 

عيقػػػم الرت يػػم اجري األنكػػطممػػػا اارتػػف ليػػى اريػػػميريه الرتػػ  اارافيهػػ، وهػػ، بافػػػم  أومراحػػي الرتػػ  الطنػػال، 
  .«ـٕٓٓٓ»ل  زرمنه .  ،الريق يات ا طيم

الريػػطةح الطناليػػم اسػػريعماال ا الطنالػػم  أنػػةاع أبثػػرالبلي ػػة مػػ   ،ػػ ف ا كػػب و( ت.د)ولػػ  مرشػػ  
 .النارزة الي ويم
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وهػػة الطنػا ،ػاأللةاح ا رتػةرة حرتػراً نػػاةراً   Intaglio prints أسـلو  الطبــــاعة الغــائرة وأمـا
مييئهػػا وهػػ، نرينػػم مػػ   نالػػم األرريػػاـ حيػػا اهػػةف اجريػػاحات اليةنيػػم ذات رطػػةط نػػاةرة ليػػ اري حيػػا 

الريصػمي  اجػػراد  أتػ اءاعريمػ  الطنالػم مػ  الريػطم الغػاةر ليػى حرتػر  ولػ  اجصػ ر نرتريػه .الةسػيه الطنػال،
 .طيةب  نالريهااجن   نالريه دبريريةى أني ل  مريريةى اج ا ف 

 Copperاسرين ـ الصي يةف أوؿ لةح  نال، ورتةر م  ال حاس  «ـٕٔٓٓ»ل  ح اف لمار و        

plate engraving ولؤلس  اعرض هذا األسيةب . ـ ٜٓٙ – ٜٜٓا لصر األسرة ا امريم
  .الطنال، لبلن ثار ،ع  ذل  ن راً لصعة،م احلصةؿ ليى أل اد بن ة م  ال ري  الطناليم

والريػػػالب ا إظهػػػار الطنعػػػم  بالطنالػػػم النػػػارزة والغػػػاةرة باجةتػػػ إىليُ  ػػػر  ومػػػ  وتهػػػم ن ػػػر ال ارسػػػم       
الرت يػػم وا هػػر ذبػػارب ال ارسػػم ا الكػػهي الريػػا  لػػ  الرتػػرؽ ،ػػني نالػػب الطنػػال، ا رتػػةر حرتػػراً نػػاةراً ولػػ  

 .حرتراً ،ارزاً ا رتةر  ا رر
الريػػػطم الطنػػػال، اجريػػػرين ـ فه ػػػاؾ الطنالػػػم ليػػػى  أنػػػةاعحيػػػم واريرتػػػرع الطنالػػػم النػػػارزة والغػػػاةرة مػػػ  نا

 (الييثػػةنراؼ )والقالػػب احل ػػري  Lino Cutو نةالػػب البلي ػػة  Wood Cut:ا كػػنيم  القةالػػب
    .والقالب اجع ين

      
وميهػ  اامػا ،ػني الغػاةر ، الػب الطنػال،ليػى الق الريصمي  الطنػال،حرتر  جيب أوالً  بريق يم  ناليم و        

وبيمػػػػا زاد لػػػػ د األلػػػػةاف اجةتػػػػةدة  حبريػػػػب ، اةيػػػػم الريصػػػػمي  الطنػػػػال،واحػػػػ ،   والنػػػػارز ا نالػػػػب  نػػػػال،
  .وناليم الثم  ،الريصمي  بانا القطعم اجطنةلم نيمم

ا الريصػػػمي  الةاحػػػ   اإلمهانػػػات فػػػيمه  اسػػػريعماؿ لػػػ د بنػػػ  مػػػ  القةالػػػبإف هػػػذه الطريقػػػم واسػػػعم      
وليريػا هلػذه  ،،احلصػةؿ ليػى ألػةاف ن يرتػم ليػى أنػه ال  ػ ث أي ارػريبلط ،ػني األلػةاف  ػا يريػمم لػبلوةً 
. مرارتػا الريػعر يهػةف نالنػاً  ولييػه فػإف اج ػريت م هػا مػا، ألهنػا لمييػم ،طيئػم نةلػاً  ؛أمهيػم ذباريػم بنػ ة الطريقػم

لمي ترافيه، ل   ريف ( ٚٔ)شهي 
الع ؿ ل  ال حاس واعريألها ليحمض 

 .م  ألماؿ ال ارسم
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رننػػم اجريػػريهيهني ا انري ػػاء ألمػػاؿ ف يػػم أصػػييم  واالسػػريمرار ا اسػػريعماهلا إمنػػا يري ػػه لػػنعض اجميػػ ات وهػػ،
  .،عي ة الكعةر ل  ا ليم

 

  

 
 (ٜٔ)شهي 

 نالريهػا ليػى ح ػر الطنالػم مريػرين ًما نيًمػا  عيًػا  يرسػ  الرت ػاف الصػةرة اجػراد :الطنالػم احل ريػم
يقـة ،ة يب احل ر ،اجاء، و،ع ها يريرين ـ حػجًا يثنػا ،الصػةرة  و،ع  االنريهاء م  الرس . ميّةنًا

، و،عػػ  ذلػػ  ربألػػر صػػرتحم الػػةرؽ (الصػػةرة الةسػػطى)،قيػػم احل ػػر  اجرسػػةمم فقػػه ولػػيس ليػػى
 .نرتريهل  اجص ر . مطنةلم واألغه ليى احل ر لعمي صةرة

 
 (ٛٔ)شهي 

الصػةرة )نطػا مػ  برييػم ا كػب ،ػ دوات حػادة  ،إزالػم القالػب ا كػة ينريػ ع الرت ػاف صػةرة ليػى
األتػػػ اء الػػػهت ب اقطػػػا مػػػ  سػػػطم ا كػػػب ،ػػػاحلج  ولطنالػػػم هػػػذه الصػػػةرة اػػػري  اغطيػػػم(. اليمػػػىن

مث ُيألغه ليى الةرنم ، لم ن  حػادة، وي ػريت لػ  . القالب مث اةضا ورنم ليى( الصةرة الةسطى)
 mousou3a.educdz.com ل  )الصةرة اليريرى) ذل  نقي الصةرة إىل الةرنم
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 .قالب الي ة ورتةر ،ريق هت النارز والغاةر م  لمي ال ارسم  نال، لاصمي  : األليى( ٔ-ٕٔ)شهي 

 قف مبلمس النارز ( ال از أوالري امي   ل ي م)لقالب ليى الع ي م الناردة  نالم ا:  األسرتي( ٕ-ٕٔ)
  . والغاةر 

 

 
 

نالب الي ة بما ي هر نني ( ٕٓ)شهي 
 .ال ارسم ألماؿم  احلرتر  و،ع  احلرتر 

لمي  نال، ،القةالب (ٕٕ)شهي 
البلي ة ليى ل ي م الةرؽ والقماش 

 .م  لمي ال ارسم(الريي)
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 :الطباعة المسطحة أسلو  (6

هػػ، شػػهي مػػ  أشػػهاؿ    نعهػػا ،ػػالرش حةهلػػا ،ػػاليةفمثت اإلنريػػاف األوؿ لػػةؾ آثػػار اليػػ  وػػاوال ف  إ
ا زررفػم مػا حةلػه  ياإلسري ريػياحل ػب أو  م اوالت األوىل ا اسرين اـ  ريقػهذه الطريقم اواع   الطنالم 

والقيػاـ ،ػرش اليػةف حةهلػا وا   اري  ،ةضا الي  ليػى حػاةه الههػ أو مبل،س وأدوات ون ها ،م  حةاةه
 «ـٕٔٓٓ»رًن بامي  .ؼا ة  هذه الطريقم يري  رش اليةف ،اسرين اـ نطعم م  الع  

يمريػػػريح ثات العصػػػريم، فقػػػ  وتػػػ ت مػػػ  ،عػػػ  حلألػػػاري ومةابنػػػم الرت ػػػةف الطناليػػػم لون ػػػراً ليري ػػػّ د ا
الري ارب الرت يم أسيةب الطنالم ،النصمم، وه، اريمّي  ،ري ةّع جماالفا الرت يم مػ  حيػا ا امػات اجريػرين مم 

 .ا أساسيات األسيةب الطنال، م  حيا الريطم والةسيه الطنال، 
احلرتػر ليػى ال حػاس، واجعػ ف أو الرتػةالذ أو احلرتػر ،األضبػاض ليػى اجعػادف، أو الطنالم ، سيةب  وأما

فه، اعريم  ليى اغطيم الريطم ال حاسػ، ،اجػادة العازلػم ومػ  مث ارتريػ  احلرتر ،اإل،رة ليى الصرتاةم اجع نيم 
 .ري  ريصمي  الطنال، وم  مث اغم ه ليحمض اج بال

،ريق يػػم  أمػػاوهػػ،  الطنالػػم ال افػػذة وهػػ،  نالػػم الناايػػ  ،ريق يػػم العػػ ؿ ف ػػةف اجريػػطحموي ػػ رج ربػػا الطنالػػم 
،ريق يػػم الريرتريػػ   Stencil printing نالػػم االسري ريػػي فػػ  و العػػ ؿ ،ػػالر،ه والعقػػ ،  أو م،اج الػػالعػػ ؿ 

 .Silk screenوه، الطنالم ،الكاشم احلريريم  والطنالم اجرياميم
 ياإلسري ريػػػيالطنالػػػم ، سػػػيةب ، م ػػػذ القػػػ ـشػػػريهرت االيا،ػػػاف ،ػػػ ف  « ـٕٔٓٓ»واكػػػ  ح ػػػاف لمػػػار     
ليػػى اجػػراد  نعهػػا مػػ  الريصػػمي  الطنػػال، ارتريػػ  ال رػػارؼ وبريق يػػم  ناليػػم ُلمػػي ليػػى  طنةلافػػا اامييػػم دب

 .مقةى ال ي رتذ م ه اليةف ورؽٍ 
لييهػا نػ  ظهػر ، و ،عػ  ذلػ  لػ ة مػراتهذه األوراؽ اجرترنػم واريرين ـ  « م3466»ويك  فرج اا

 .الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةرؽ اجقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين اـ رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةف ال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس والقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ير ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا  ريطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةرال

لمييػػم الطنالػػم ،ػػالريرتري  فاسػػرين مةا نريػػي اً حريريػػاً ييصػػف فػػةؽ لػػةح  ني،عػػ  ذلػػ  اطػػةرت لػػ ى اليا،ػػاني
وذلػػػ  ج ػػػا اريػػػرب  لػػػ رتس الريصػػػمي  الطنػػػال،اجرتػػػرنني  اإلسري ريػػػيي،ػػػني لػػػةحني مػػػ   اجرتػػػرغ أو اإلسري ريػػػيي

  .وليػػػػػػػػػػػػػري  احلصػػػػػػػػػػػػػةؿ ليػػػػػػػػػػػػػى اةزيػػػػػػػػػػػػػا مري ػػػػػػػػػػػػػانس لؤللػػػػػػػػػػػػػةاف األلػػػػػػػػػػػػػةاف أث ػػػػػػػػػػػػػاء الطنالػػػػػػػػػػػػػم

  .مرترغ ناة  ال اويم ،ريثنيا اج ريةج احلريري ليى إ ارنامةا الريطةر  وما اسريمرار
ليعػي  مػ ة  ةييػم  اإلسري ريػيينالػب  فقػ  أراد اليا،ػانيةف أف يػ ريةا ،عػض الريحريػي ات واإلضػافات ليػى

ومػػا  اإلسري ريػػييالػػر،ه اعريػػج ضػػعيرتم ليػػى  يرييػػ  والريمػػ ؽ راصػػم أف أتػػ اء وفةاصػػيلدوف أف يريعػػرض 
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احلرير ، نم لاليم وم ري مم م  ربلؿ اجريامات اجةتػةدة  أف األلةاف زبرج م  الريهرار ا الطنالم الح ةا 
 . ةر الطنالم ،الكاشم احلريريم وباف هذا اج ري ل ه.أبثر دنم ليى احلرير  ا أدى ليى إنرياج

   فن طبـــاعة الشـــا ة الحريريــــة فن طبـــاعة الشـــا ة الحريريــــة::  
 الن اةيػم ال ػاحيريني مػ  وذلػ  ،الرت يػم الريق يػم فيهػا اػ ري الػهت الرت ػةف مػ  اارافيهيػم الرت ػةف اعػ      

 الرت يػم الطناليػم اق يااػه ألف لئلنريػاف، الرتػ  واإل،ػ اع اإل،ريهػاري الرتهػر ا يػ ثر الرتػ  وهػذا وااماليػم،
 اإلثػارة ليػى اػ ثر والػهت النصػريم، اإلثػارة مػ  بنػ ة ، رتػم اريريػ  راصػم صباليػم نػي  مػ  ا ري ػه اجريميػ ة دبػا
تػػاف  إميػافلػػ   الرت يػم اإل، اليػػم ،قيػػم ا ػاالت لػ  فرييػ ال  الرتػػ  هػذا اق يػػات فريػحر الرتهريػم،

 .«ـٕٛٓٓ»
 ااماليػم اجرتػاهي  رػبلؿ مػ  الرت يػم مطنالػال إ،ػ اع جمػاؿ ا هاًمػا دورًا احل يثػم األسػاليب ايعػبو      

 أسػطم إللػ اد الطنالػم جمػاؿ ا واجريػرين مم اجريػريح ثم الطنالػم اق يػات اسػرين اـ وميهػ  اا يػ ة،
 والريصػةير بػالهمنيةار احل يثػم الريه ةلةتيػم األسػاليب اسػرين اـ ،ةاسػطم اقيي يػم نػ  ف يػم  ناليػم

 الرت يػم الطنعػم ومرتهػـة شػهي اطػةر ا أساسػًيا دورًا لعنػا الػهت اجنرييرتػم، الريحريػيس و ػرؽ الرتةاػةنراا
 .احل يثم
 فمػا ا ػالا، الرتػ  والريػذوؽ احلاتيػات حريػب اجميػ  شػهيها هلػا وأصػنم انيػةرت، نػ  الرت يػم فالطنالػم

 اارافي  ف ةف ا ةع ربلؿ م  سريا ،كهي اطةرت ال م  مرور
ومػػػػا اعػػػػّ د ذبػػػػارهب  الغ يػػػػم ،الري ػػػػارب ال اتحػػػػم ومػػػػا الريطػػػػةر اجػػػػذهي الطنػػػػالني لهػػػػي مػػػػ  الرت ػػػػانني 

 الطناليم س ّيا  نالم ف  اارافي  ا ال ص  لئلمهانيات
اقػػ ماً منػػ لاً ا إنريػػاج الرت ػػةف  العكػػري  القػػرف مػػ  الثػػاين

 الطػػرؽ سبرّيػػ  ،عػػض الرت ػػانني ،اسػػريمرار مالطناليػػم، ونريي ػػ
ا  ا ػةع أصػنم ،ػذل ، ت يػ ة أرػرى واق ميها ،طػرؽ، الق ميم
 .«ـٜٜٚٔ»ل  ا،ة زريف الرت  ،الطنال اإلنرياج
 

 
 

 سعي  ليىلمي ترافيه، ليرت اف الريةري (ٖٕ)شهي 
،رت  ؽ ( ف  الطنالم ،الكاشم احلريريم)معرض    لن  احليي 

 .«ـٜٜٚٔ»ا،ة زريف ل ٜٚٛٔهييريةف ،النحري  
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ونػػػ  نامػػػا وسػػػاةي الريق يػػػات احل يثػػػم ا مريػػػان ة الرت ػػػاف لئل،ػػػ اع ا ا ػػػاالت وراصػػػم مػػػا اقػػػـة ،ػػػه 
الػػجامت احلاسػػة،يم مػػ  ارريصػػار اجريػػافات ،ػػني الرت ػػاف وألمالػػه ومػػا ميهػػ  ا فػػريم أ،ػػةاب االسػػريح اث ا 

 . رؽ الريق يات اجريرين مم
احلريريم نريػػنم إىل نمػػاش احلريػػر ، ومُسيّػػا ،ػػػأنػػ ـ أسػػاليب الطنالػػماُػَعػػ   الطنالػػم ،الكاشػػم احلريريػػم مػػ  

وه، زبريي  ل  الطنالم احلراريم فهػذا نػةع  ،يريرين ـ ا لمييم الطنا الذي اري ةّع فيه مقاسات اجريامات
 .آرر  ريي ، نرينم إىل احلرارة حيا اريّ  لمييم الطنا فيها دبا يريّمى الهنس احلراري

وصػةراً ليػى  نالػم الهريػب والع ػاوي  النػارزة، ولُػ    وح  القرف الثػام  لكػر بػاف الريصػمي  الطنػال،
فيها الرت اف مصمماً، وا القرف الرياسػا لكػر و،عػ  ال مػة والريطػةر احلألػاري واالتريمػال، والري ػاري ،ػ أت 

 ؛William Morris الطنالػم اػ ري ا ال لايػم واإللبلنػات، ويعػ   الرت ػاف االاييػ ي ولػي  مػةريس
الػػذي لمػػي ا جمػػػاؿ الريصػػمي  وتعيػػه تػػػ ءاً مػػ  احليػػاة اليةميػػػم، فقػػ  اعيّػػ  صػػػ الم ورؽ  ٜٙٛٔ-ٖٗٛٔ

 الطناليػم والػهت أنري ػا األلمػاؿ  اجػيبلدي الػهت ٓٛٛٔاا راف و نالم اج ريةتات ف سػس مطنعػم ا لػاـ 
اػػػه إىل الريصػػػمي  بانػػػا ا هنايػػػم القػػػرف م ريكػػػرة إىل فرنريػػػا وأمريهػػػا، ونػػػ  لػػػاد هػػػذا الرت ػػػاف ا أوارػػػر حيا

 .«ـٜٜٛٔ» ل  الر،يع، ،، و، ايريه األصييمالطنال، األو 
، نػػه أ يػػف ليػػى الكاشػػم احلريريػػم مريػػمى الكػػنيةنات نريػػنم إىل  « ـٕٓٓٓ » يػػذبر حريػػني وزمػػبلؤه

ال ريػػيت ذو اجريػػاـ الػػ نيف اجريػػرين ـ ا الكػػّ  ليػػى اإل ػػار واجصػػ ا مػػ  احلريػػر الطنيعػػ، يعػػ   احلريػػر نماشػػاً 
، ويريرتػػػاوت لػػػ د ريػػػةط ٔ:ٔسػػػهي الريعامػػػي وذا نريػػاةت لاليػػػم ااػػػةدة، وهػػة ،ةبيػػػب نريػػػي ، سػػادة رنيقػػاً 

وهػذا مػا  ٓٓٙٔ:ٜٓٓٗا الري رييمة الةاحػ  واصػي الثقػةب ال اذبػم إىل  ٓٗ:ٓٚالري ي واليحمم ما،ني 
 اجنيقػم ويةتػ  مػ  األنريػ م الن ييػم. يػج ر اسػرين اـ احلريػر الطنيعػ، وإمهانيػم ن راػه ليػى ربّمػي الطنالػم

 .أسة والنة  ال اييةف مثي ص اليا
،ػالريرتري  فاسػرين مةا نريػي اً   لمييػم الطنالػمنيل ى اليا،ػاني تْ اطةرّ أف ،ع   (د،ت)ويألي  فرج اا 

ب وذلػػػ  ج ػػػا اريػػػرّ  ؛ننيسري ريػػػيي اجرتػػرّ اإل غ أو ،ػػػني لػػةحني مػػػ سري ريػػػيي اجرتػػػرّ صػػػف فػػػةؽ لػػةح اإلريحريريػػاً يي
 .ليى اةزيا مري انس لؤللةاف وليري  احلصةؿ ،األلةاف أث اء الطنالم

االسػػرين اـ اجريػػريمر والريريػػا،ا ا هػػذه العمييػػم وصػػيْا هػػذه اجرحيػػم إىل الكػػهي ال هػػاة، هلػػا وهػػ، ومػػا 
ال اويم، ويري  اثنيريػه ،كػهي  احلريريم، وذل  ،ريثنيا اج ريةج احلريري ليى إ ار مرترغ ناة الطنالم ،الكاشم 

 .الطنالم لييه مرا  ل   يت مك وداً ون تي  ويك  ،قةة ح  يهةف ال ري
ريهري  أو الطنالػم ،الكاشػم احلريريػم مقارنػم ،ػالريطةر الريه ةلػةت، ا لػاب الطنالػم فنصػرؼ و الريييه

الي ويػم وا ليػم   ريقم الطنالم ،الكاشم احلريريم م  الطػرؽ اع ّ ال  ر ل  ااةدة الطناليم وو وديم األلةاف 
  ،اإلسري ريييلطريقم الطنالم  اً م  تهم أررى اطةير  ا نرتس الةنا، واع ّ 
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مػػ ة  ليعػػي  ؛سري ريػػييريةا ،عػػض الريحريػػي ات واإلضػػافات ليػػى نالػػب اإل ْ يُػػ فقػػ  أراد اليا،ػػانيةف أفْ 
ومػا  ،سري ريػيياإل ضػعيرتم ليػىاعػّ  أت اء وفةاصي الر،ه  ف  أؽ راصم يريي  والريم ّ لض يريعرّ   ةييم دوف أفْ 

وم ري مػم مػ  رػبلؿ اجريػامات اجةتػةدة  األلةاف زبرج م  احلرير ، نػم لاليػم أف  الريهرار ا الطنالم الح ةا 
 .دنم نرياج أبثرليى إ ليحصةؿ ىليى احلرير  ا أد  

 لػػاـ حػػ  م ريكػػراً  احلريريػػم الكاشػػم اسػػرين اـ نػػه ب يهػػ إ  « ـٕٛٓٓ»وا ػػة ه دالؿ النريػػاؿ 

م ريصػػػ  القػػػرف الرياسػػػا لكػػػر، وارتػػػا  اوتػػػاء األمريهيػػػةف وأضػػػافةا لييهػػػا اطػػػةيراً آرػػػر مػػػيبلدي ٜٓٓٔ
حيػػا أ يػػف لييهػػا ، (Samuel Simon )  امػػيبلدي ،ػػااية ٜٚٓٔ الرتهػػرة إىل صػػامةيي سػػيمةف

ال ريػػيت مػػ  ا رتيػػذ األلػػةاف مػػ  رػػبلؿ اجريػػامات، وا حالػػم  الطنالػػم اجريػػاميم اللريمػػاده ليػػى مػػا يقػػـة ،ػػه
وتػػةد اجػػادة احلاسػػم ليػػى هػػذه اجريػػامات سب ػػا مػػ  وصػػةؿ األلػػةاف حيػػا اعمػػي بمغيقػػم ليمريػػاـ ال ريػػي ، 

ليصػةرة، و ػريرت  الريصػمي   سػينياً  شػهبلً  سبثػي ه ػا، احلرّياسػم وه، اجرياحات الهت ال سبث ػي الريصػمي  واجػادة
 .مييم الطنالم، وح  ،ع  ل ة لمييات سحب الطنعات،هي أت اةه  ةاؿ ل

يبلدي أصػػػنحا هلػػػا اجػػػٜٛٔٔيػػػذبر ،ػػػ ف  ريقػػػم الطنالػػػم ،الكاشػػػم احلريريػػػم لػػػاـ « ـٕٔٓٓ»لػػػ  سػػػبلمم
اجهػػاة  اجيهانيهيػػم، وهػػ، الػػهت اعمػػي ،الكاشػػات ال اةريػػم األسػػطةانيم ،ػػ الً مػػ  اجريػػطحم إلااحػػم الرترصػػم 

اجريػػػػطحم، وأيألػػػػاً ا  نالػػػػم لػػػػ د مػػػػ  األلػػػػةاف مػػػػا الريػػػػماح  ليريصػػػػميمات الػػػػهت اصػػػػعب ليػػػػى اجهػػػػاة 
،اجريػػاحات الهنػػ ة تػػ اً، هػػ، لمييػػم يكػػةؾ فيػػه جممةلػػم مػػ  الرت ػػانني ا ا ػػاالت اجنرييرتػػم الػػهت اريألػػافر 

 .تهةده  إلنرياج أنمكم مطنةلم
مػػػ  رواد  John Pilswarthأف الرت ػػػاف تػػػةف ،ييػػػ ورت «ـ ٕٔٓٓ»واػػػذبر تيهػػػاف لرتيرتػػػ، 

دب ي ػػم سػػاف فرانرييريػػهة حيػػا  مػػيبلديٜٗٔٔالرت ػػانني الػػذي  اسػػرين مةا الطنالػػم ،الكاشػػم احلريريػػم لػػاـ 
ا،ريهر  ريقًم ت ي ة ا إمهانيم اصمي  مريعّ د األلةاف ،ةاسػطم شاشػم حريريػم واحػ ة لػ   ريقػم اسػرين اـ 

لطريقػم بػاف هلػا الػ ور الهنػ  ا مادة العازؿ الهت اغط، ليى الريصمي ، وربةؿ دوف وصةؿ األلةاف، وهذه ا
اطةير فػ  الطنالػم ،الكاشػم احلريريػم يػ وياً و ناليػاً، وحػ  ليػى مريػريةى الة،يػم الرت يػم وهػذا مػا فػريم ا ػاؿ 

 .إىل الريق يات الرت يم ا م اهت ودراسم الكاشم احلريريم
رامافػا مػػ  ورؽ ثػر ذلػ  اسػرين ما اج الػات اجناشػرة ليػى الكاشػم احلريريػم والػهت اررييرتػا وليػى إ

 ريقػػم الجوفػػيي  وهػػ،   Louis Autremontوتػػ  العػػاب لػػةيس اورارميػػةفاسري ريػػي إىل أف أ و ػا و
لنػػارة لػػ  رنػػاةف تبلاي يػػم يريػػهي نطعهػػا ،ةاسػػطم أداة حػػادة وهػػ،  يػػ ة ،ال نػػم العاليػػم والػػهت أسػػهما ا 

 .اربينات ت ي ة م  العةازؿ 
 الػػػات مػػػػ  رػػػبلؿ الكاشػػػػم احلريريػػػم أهنػػػػا األػػػي  القػػػػي  ومػػػ  وتهػػػػم ن ػػػر ال ارسػػػػم اػػػرى أف  هلػػػػذه اج

الريكػػػهييم ليػػػى اليةحػػػم اجطنةلػػػم ا إمهانيػػػم ربقيػػػف القيمػػػم ااماليػػػم مػػػ  الريكػػػهيي الرتػػػ ،   ػػػا يرفػػػا القيمػػػم 
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الريعن يم م  حيا ارابب اجرياحات اليةنيم وا اريها والر،ه ،ني أتػ اء الريصػمي ، و،ػرن  ،ريػا م أسػيةب 
ل ارسػم ااألسػناب الػهت دلػا وإف  .ألػرت، جريػًم إ، اليػم مطية،ػم إلرػراج العمػي الطنػال،اج الات إال أهنا ا

سػػػػػػيةب أل ،العػػػػػػازؿ مبلةمريهػػػػػػاررييػػػػػػار الطنالػػػػػػم ال
 .الطنالم ،الكاشم احلريريم 

وم أمريهػػا، ول ػػ  ، ايػػم القػػرف العكػػري ،   
 ياإلسري ريياطةير اق يم الطنالم م  ربلؿ دلامم 

وال ريػػػيت احلريػػػري الػػػ نيف، ذباريػػػاً وإلبلنيػػػاً  نالػػػم 
الكاشم احلريريم ن  سبي  ْت ،الريألػاد اليػةين واأللػةاف 
الصر م وإمهانيػم احلصػةؿ ليػى مقػا ا مريػطحم 

ا  نالػم ذات ح ود واضحم، فاسػرين ما أواًل 
النطانات البلصقم ليى العنةات واج ري ػات، مث ابريكػ  
،عػػ  ذلػػ  إمهانافػػا ا اسري ريػػاخ الع يػػ  مػػ  رصػػاةا 

 . طناليماليةحم ال
ولقػػػ  اربػػػا  نالػػػم الكاشػػػم احلريريػػػم، ،اسػػػرين امها 

 ػػاري وبػػاف اسػػرين امها الري. ا فػػ  النػػةب، انطنالػػاً راةعػػاً ا اقػػ ًن الرتػػّ  ذي النعػػ ي  ا فػػةة الريػػريي ات
اجريػػػريمر واهيرتهػػػا مػػػا الريصػػػةير الرتةاػػػةنراا، نػػػ  تعػػػي م هػػػا أداًة ال اقػػػارف ا ا،ريهػػػار اذّبػػػاه مػػػا ،عػػػ  الرتػػػ  

 . Post- Painterly Artالريصةيري  
  
  مميتات تدعم فن الطباعة بالشا ة الحريريةمميتات تدعم فن الطباعة بالشا ة الحريرية::  

 هذا ا واجريريمر الريريا ال مة أف حيا ريمعات، ا اطةر ا ،ارزًا دورًا اليـة اارافيهيم الرت ةف ايعب     
 ،كػهيا ريمػا  ليػى انعهريػا أ،عػاد إىل الريقيي يم األ،عاد مرتهةمها ا اع توالهت  ، ي ةاا ريه،رؤي ا اؿ

 تانػب مػ  واالنريصػاديم الريياسػيم األ،عػاد إىل تانػب مػ  واالتريماليػم الثقافيػم ال ةاح، فرينطا مناشر،
 .ررآ

 بما نرياة ها، ا الريكهيييم الرت ةف ساةر ل   ي ة رصاةا ابريريبنه أ :اارافي  ف  رصاةاوم     
 يرتػ حيػا يريػ ي ل مهػاف، بػي ا ال ػاس إىل والةصػةؿ هبػا إىل االنريكػار ارتػرد الػهت  نيعريػه لػه أااحػا
 وربقف ،االتريمال، وال ق  والريةتيه ،الرأي ليريكاربةا اجةانا، بي ا لي اس اصي ال ري ، م  وف ة أل اًدا
 .« ـٖٕٓٓ » صقرل   والكعةريم الةت انيم اجريعم هل 

لمػػػػػػػػي ترافيهػػػػػػػػ، ، سػػػػػػػػيةب ( ٕٗ)شػػػػػػػػهي 
يم ل  الرت اف ومػ   ػه حريػني الكاشم احلرير 

 نرتريهل  اجرتا .ـٜٗٛٔ
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 اعيػػي   ا حػػ  و  الرتػػانينينقػػي الريصػػمي  ، نػػم شػػ ي ة هػػة مػػا تعػػي ليكاشػػم احلريريػػم مهانػػم ل ػػ  وإف 
إىل سػػػهةلم الريعامػػػي مػػػا  ، والػػػهت اريػػػاه  ا فػػػريم الرينّصػػػا الػػػ نيف؛ ن ػػػراً هػػػذا الرتػػػ  ليمرينصصػػػني واهلػػػةاة

 .وله  اريةفر الن اةي مريريي مافامراحي ، اء الكنيةنم ليى الرن  م  نبلء 
 الري ةيا افػواسػعم ومري اريػم،  واق يػم ف يػم خبصػاةا احلريريػم ،الكاشػم الطنالػم أسػيةب ويريميّػ 

يعطػ، إحريػاس االرػريبلؼ  جيعػي انػادؿ العبلنػات واألرضػيم الكػهي ،ػني الرينػاي و ال نيقػم،  الريرتاصػيي
ف إاػاز األلمػاؿ الطناليػم ،العػ د اجطيػةب بمػا أ  ، ػا يألػرت، إليػه روح الريميػ  والريعّ د ا إنريػاج الطنعػات

و،ػالطنا ف سػعار  ،اجهػاة  وا الت الألػنمم واجهيرتػمذات ما الريهيرتم النرييطم ،عهس األلماؿ الطناليم 
وب ا قػػرض   ، إذ مػػازاؿ هلػػا حألػػةر تي ػػ ،قيػػا الطنالػػم احلريريػػم إىل اليػػـةلػػذا  ،ألماهلػػا اهػػةف لاليػػم تػػ اً 
  .الطنالم الرت ةف رن  الريقّ ـ اجريريارع والهن  ا جماؿ، الريق يات الي ويم ا اصم هبا

 ،ف الطنالػم احلريريػم،ي إف بث اً مػ  اجطػا،ا الهنػ ة ا  ػ  ،عػض ألماهلػا لػ ى ا طّػا ني الػذي  جييػ و 
اػةافر أحػ ث  ف رنػ و،عألها ل يها أنرياـ هلذا ال ةع م  الطنالم دارػي مقرافػا يعمػي فيهػا  ن ػالةف وةفػة 

وهػػ، ضػػم   دوف اصػمي   ومػػ  الريق يػػات اسػرين اـ العػػةازؿ ليػى الكاشػػم احلريريػػم .معػ ات الطنالػػم لػ يها
لػػػػػػ   ،الريرتصػػػػػػيي الحقػػػػػػاً ا الرتصػػػػػػي الريػػػػػػا لػػػػػػ  هػػػػػػذه الريق يػػػػػػم وسػػػػػػةؼ يريػػػػػػرد  ا يػػػػػػارات الرت يػػػػػػم ليرت ػػػػػػاف

 .«ـٕٓٓ»حريني،وآرروف
 ، الطنػػػال،أو مػػػا يريػػػمى الرتػػػ   ،اجطنةلػػػم  نالػػػم آليػػػمالرسػػػـة ،ػػػني و  الي ويػػػم رتػػػرؽ ،ػػػني الطنالػػػمال إف
،ػرامت الرسػػ  والريصػػمي   نريػػاةت مألػػمةنم وم روسػم مػػ  ننػػي ألفيعطػ، األسػػيةب ا   ا الطنالػػم  وهػة أف  

 أفنػ  ا ال رياةت ننػي الطنالػم ال هاةيػم، اريال  الرت اف ليى فريم ،اب االررييار ،ني االحريماالت الهت ا هره
  . ريهى ال نمودب  ػآالؼ ومبليني ال ري اإلنرياج الغ ير الذي يصي إىل، اقـةالق رات ا ليم 
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 : : ةرا ة فنية  عماب طباعية بأسلو  الشا ة الحريريةةرا ة فنية  عماب طباعية بأسلو  الشا ة الحريرية
ربػػاوؿ ال راسػػم الريعػػرض اىل نػػراءة االلمػػاؿ الرت يػػم ، سػػيةب الكاشػػم احلريريػػم ا واولػػم م هػػا لرتهػػ  اسػػاليب 

ا يرتيم ما اجةضةع ا نغمم اهامييم ربقف اهل ؼ مػ  الطػرح الريكػهيي، ،رؤيػم ذاايػم  الريطةير واعاي  الةاف
 .ليرت اف

 
 
 
 
 
 
    

        
اعريػػج إ،ػػ الات هػػذا الرت ػػاف مػػ  األ روحػػات ااماليػػم الػػهت انػػ جما مػػا احليػػاة الراه ػػم ا ايػػ  الرتػػةة      

ف نريم ألمااًل سبي ت ل  أنرانه ،الريعن  اجري  د ومثاليم الصػ ا فقػ  ظهػرت هػذه اليةحػم مػ  ضػم  أسػيةب 
ف ف هػػػر اليػػػةف األسػػػةد فػػػ  النػػػةب آرت وسبيػػػ ت ،ريق يػػػم  نالػػػم الكاشػػػم احلريريػػػم مريعػػػ دة الطنعػػػات واأللػػػةا

واأل،ػػيض واألصػػرتر واألضبػػر واألزرؽ واػػ رتا ضػػم  األلػػةاف األحاديػػم مػػا األلػػةاف األساسػػيم والػػهت نرتػػذت 
ليػػػى ا يرتيػػػم ال رنػػػاء الرتاربػػػم الػػػهت لهريػػػا العمػػػي ،قالنػػػه الصػػػحيم نريي ػػػم الريةفيػػػف ا اررييػػػار لػػػةف ا يرتيػػػم 

ماء ربقيقػػا هلػػ ؼ انػػرب إىل الطنيعػػم لةتػػةد هػػذا الػػذي اظهػػر العمػػي ا سبيػػ  نريي ػػم ،ػػرودة اليػػةف وب نػػه الريػػ
احليػػةاف ا مهػػاف ميثػػي وتػػةده حققػػا ال اويػػم الػػهت ارريارهػػا الرت ػػاف لصػػةرة احلمػػار الةحكػػ، النعػػ  اج  ػػةري 
ليةحم اجريطحم ذات النع ي  والهت سبازتا ما اإليقالات ا طيم م  ال ػةع اجريعػرج واجاةػي واج هريػر دوف 

 .ح ة 
 .جريع دة ،ال نم واجرونم ما الريةافف اليةين والكهي، الذي وهة نال ة الرت ةف النصريم سبي ت الطنعات ا

 
 
 
 

 

 ٖٜٛٔ( ٕ٘)شهي 

 ان ري وارهةؿ: الرت اف 

Andrew Warhola 

 ٜٕٔٛ-ٜٔٛٚ 
 ل 

 www.ar.wikipedia.org 

1983- طباعة سكرين - زيبرا -اندي وارهول 
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رصاةصػه ليػى  ا ،عػض وهػة فػ  يعريمػ " احلربػ، الرتػ " ذهب إ،ػ ال، مسػاهيعريػج هػذا الرت ػاف راةػ  جػ 

 .ال يراها اجرء ا النيئم الطنيعيم المعه واكهيبلت ألةافا  اع النصري، ،اسرين اـ 
 .Optique Art الرت  النصري أو Op Art   آرت-أُوب"هة و     

ا هر هذا اليةحم الطناليم اجريرين مم ، سيةب الكاشم احلريريم ا ل ة  نعات ،األشهاؿ اهل  سػيم ذات 
ليػػى ا يرتيػػم اجقريػػمم ،الريريػػاوي ليػػى أر،ػػا أنريػػاـ والػػهت سػػال ت ليػػى ،ػػروز األشػػهاؿ إىل ال وايػػا اج ح يػػم 

األماـ نريي م الريألاد اليةين احلاصي ،ني اليةف األ،يض واألسةد والكهي وا يرتيػم أو اجريػاحم وهبػذه الريق يػم 
طػ، مػا األشػهاؿ ربققه احلربم النصػريم ليعػني والػذي سػال  ليػى اإلرػراج الرتػ  هػة الريمػاس الطػرا أو ا 

،عألػػها ،ػػنعض وهػػة يعطػػ، إحرياسػػاً ،ػػ ف ا يرتيػػم تػػ ء مػػ  الكػػهي نػػ  م رتصػػيم وهػػة هػػ ؼ اج كػػةد هلػػذا 
 .العمي 

 

 

 
زبصصا هذه الرت انم ، راسم الطنالم ،الكاشم احلريريم ون  أنري ا اليةحات اجعػجة لػ  شنصػيم         

ف يم مرينصصػم هبػذا الرتػ  زبصصػا هػذه الرت انػم ، راسػم الطنالػم ،الكاشػم احلريريػم ونػ  أنري ػا اليةحػات 
اجريعػػػم ا واعطػػػ، انطنػػػاع هػػػذه اليةحػػػم ،اهلػػػ وء و .   اجعػػػجة لػػػ  شنصػػػيريها الرت يػػػم مرينصصػػػم هبػػػذا الرتػػػ   

اسػػرين اـ األلػػةاف النػػاردة مػػا األلػػةاف احلػػارة والػػهت ا هػػر ا لػػ ة  نعػػات والػػهت اػػةح، ،النعػػ  اج  ػػةري ا 

فيهريةر فازاريي، لرت اف ا( ٕٙ)شهي
Victor Vasarely 

 (ٜٔٓٛ – ٜٜٔٚ) 
 «ـ ٖٕٓٓ» ل  لاةكم حري  

 ٜٜٗٔ(ٕٚ)شهي
   إيرتا ،يري اك  األجانيمالرت انم 

1980- Eva Pietzcker.. 
 ل 

www.ar.wikipedia.org 
w 



- 61 - 

اليةحػػم اجريػػطحم مػػ  رػػبلؿ اةظيػػ  اليػػةف ا يرتػػ، الغػػامف والعبلنػػات ا طيػػم  وأيألػػا ظهػػةر ال ػػي ا يرتػػ، 
 .لي هرات

الريق يػػػات الرت يػػػم إلنريػػػاج الطنعػػػم بعامػػػي الكػػػرتافيم  واريميػػػ  هػػػذه الرت انػػػم دبطنةلافػػػا الذبيػػػم ا اسػػػرين اـ    
 .والري رج ا ا اري األلةاف  ا يعهس ا ياؿ ااما  الذي ارم  أليه اليةحم 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ارتػةؽ ا ألمالػه ليػى الةحةشػيم اج رسػم مػ  بنػار أسػااذة     

اسػػريعمي اػػ رجيات واسػػعم مػػ  األلػػةاف اج ري مػػم، بانػػا  أنرانػػه،
،الكػهي العػاـ ليمةاضػيا، مهميػم الريرتاصػيي ال نيقػم يعريػج  اُػْعػىن

 .الريكهيييني ا القرف العكري  م  أ،رز الرت انني
ليع اصػػر  ، لةانػػه القةيػم اجكػنعم وانريػػيطه، ىل ظهػػةر أسػيةب ه ػري مػػاايس الةحكػ، فيهػا إنػ  يرتػا      
 ري اله ليريرتاصيي وبما هة م  اجعروؼ أف اج رسم الةحكيم ألطا ليرت انني حريم أوسا ا الرس  ، في وار

واألضبػر ، دوف الرينػار  يهريرتةا ،اسريعماؿ األلةاف الناردة باألزرؽ ، ،ي اسػرين مةا األلػةاف احلػارة بػاألرتةاين
الةحكػػيم اػػػةت  االنرتعػػػاالت  اج رسػػػم وأصػػنحا األلػػػةاف لػػػ ى.ليري ػػافر اليػػػةين أو الريكػػهيبلت الصػػػاررم 
،الألػةء اجري ػانس والن ػاء ، الةحكػيةف بمػا لػرؼ لػ ه   وأهػري .واألحاسيس ،هك  تةاننها األبثر اةااراً 

اقػـة .دوف اسرين اـ ال ي وال ةر ، أي دوف اسرين اـ القي  اليةنيػم  اجريطم فهانا سطةح ألةاهن  اري ل 
وبػػةف مػػاايس راةػػ ا هلػػذه اج رسػػم . ف األساسػػ، ليكػػئ اسػػريعماؿ اليػػةف دوف اقييػػ  ،ػػالية  ليػػى اجنالغػػم ا

 .يرترير لةحريه وأسية،ه اجق ـ ،ه فذل 

 

 

 

 

 

 

 ٜٔ٘ٔ(ٕٛ)شهي 
 الرساـ الرترنري، ه ري ماايس 

(ٜٔٛٙ – ٜٔ٘ٗ) 
 ل  اجص ر الريا،ف 
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 ،ف انه صي يم  ناليم حبريػه ا جمػاؿ زبصصػها الػ نيف       

اشػػريهرت هػػذه الرت انػػم اجعاصػػػرة ،اليةحػػات الطناليػػم احلاجػػػم 
اجمي  ا أسيةهبا الريق  إلنرياج األفهار اا يػ ة ال ا،عػم مػ  

اػػاري  احلألػػارة الصػػي يم اجرانطػػم ،ريػػاري  الرت ػػةف الطناليػػم جبميػػا جماالفػػا ونػػرى بػػةزاب، مػػ  احلاضػػر اج دهػػر 
ي حهايريهػػػػا مػػػػ  رػػػػبلؿ اليةحػػػػات الطناليػػػػم اجريعػػػػ دة وا ريألػػػػ  هلػػػػذا الرت ػػػػةف ،وي هػػػػر اسػػػػيةهبا ا ارييريػػػػ

الطنعػػات وذات األلػػةاف ال اهيػػم والصػػاررم مػػا ا يرتيػػم ذات اليػػةف اجريعاشػػف مػػا اجريػػاحات اليةنيػػم األماميػػم 
 .وهبذا احا الرت انم ا ارا،ه ل اصر اليةحم الطناليم 

ريةافػػف مػػا حربػػم اليػػ  الػػهت اكػػ  إىل نػػةؿ ومػػا ن ػػرة الرتريػػاة اج نثقػػم مػػ  إىل األمػػاـ مػػا اذبػػاه اليػػ  ال ػػا ف واج
 .حهايريها إىل اجرييق، م  ربلؿ اال،ريريامم ا رتيرتم الهت األرت، رونف راص ألسيةهبا

 
 
 
 
 
 
     
 

ذبار،ػػػػػه اا يػػػػػ ة ا  وليػػػػػ  ا نػػػػػالقػػػػػ  نػػػػػ ـ الرت ػػػػػاف       
الكاشػػػم احلريريػػػم، مطػػػةراً لرؤيريػػػه ا اصػػػم، ووفػػػف لغػػػم ف يػػػم 

 .اسػػػػػػػػػػػػػػػرين اـ الهريا،ػػػػػػػػػػػػػػػػم العر،يػػػػػػػػػػػػػػػم ا اكػػػػػػػػػػػػػػػػهيبلت منريهػػػػػػػػػػػػػػػػرة امريطػػػػػػػػػػػػػػػةرة أبػػػػػػػػػػػػػػػػ ت ليػػػػػػػػػػػػػػػى ن راػػػػػػػػػػػػػػػػه 
والكػػهي الري ػػةع ا الهريا،ػػم مػػ  حيػػا اجعػػىن، ا هػػر ا يرتيػػم اليةنيػػم ا اػػ رج ،قيمػػم لةنيػػم مريةافقػػم وي هػػر  

 .حيا ظهرت جمردة والهت ف ؼ إىل الريعاشف ما الع اصر ال ررفيم اجريريم ة م  الةش  

 Xiqiu Xiong  (ٜٕ)شهي 

 بةي  بةزاب،   2005
ٜٜٔٚ- 
 ل 

www.arabytex.com 

 (ٖٓ)شهي 
 ٖٕٓٓحروفيات 

  الرت اف الريةري ولي  ا نا
 ل 

www.print4arab.net 

http://www.discover-syria.com/bank/6067
http://www.arabytex.com/
http://www.print4arab.net/
http://www.artelino.com/articles/silkscreen-printing.asp
http://www.discover-syria.com/image/_px/ds_10963.jpg
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رغ ليعمػي الرتػ  يعمػي مريرتحيا انه  الريعن يم القي ،اجري ةلم ااماليم و  الرتري ة و هذه اجعاامفق  وصي إىل 
 .الة  الريةري حالياً  ا وةفه ا اص ،الطنالم ليى الكاشم احلريريم، ألماله مقري اة م  نني اجريح  

وهػة هبػذا جيػ د ..أ،عاداً اصػةيريم انػ و هامػم ا بػي لةحػم ت يػ ةوالهت ألطريها  روح األصالم، هألمالاريمي  
اماليػػم، نػػ مها لػػج اكػػهيبلت ت يػػ ة فيهػػا بثػػ  مػػ  اجاضػػ، اراثػػاً، ويعطػػ، مألػػمةناً زارػػراً ،اإل ػػاءات ا
وارتريم الطريػف لعمػي مريػريقني، مريميػ  اةابػب احليػاة حبػب ... ااميي، و احريهاؾ وحةار ما احلاضر اجرتي 

اسػري   ا نػا ليػى صباليػم احلػرؼ واهةي ااػه  ا اذباه احلرؼ ،..مري ةلاً وم ةلاً وله  ا اذباه واح . وصباؿ
،ػػػػني القػػػػ ًن فيهػػػػا احل يثػػػػم بنيرتيػػػػات، ميػػػػ ج الهبلسػػػػيهيم و 

 نالػػم ليعمػػي الرتػػ  مػػا واحلػػ يا ،كػػهي الفػػا، ويربػػ  ا 
ا،عػػػػ  مػػػػ   إىلمػػػػ  ااريػػػػاع ا الرؤيػػػػم  يريػػػػريةحيه مػػػػ  احلػػػػرؼ 

 .معماريم الكهي حب  ذااه
  

 
 
  
          
 

مريات  اك  إليها شاربا هذه اليةحم ا معرض      
اب العري ػػعػػػػػػػػػػػػػػػػ، شارؾ فيه ف انةف م  ال ٕٚٓٓ الرحاؿ

م  اةال  القراة  ، ريريهةف اليغم الصةريم ا ف  رريروخبيرتيااه اج رتردة ، ةلها فرريرو ويريمي   .واإلسبلم،
 . تاؾ مةنةري الصةريم ا م هت نريب م  أسيةب

هػػذا اجػػ هت  وضػػم  الطنالػػم ،الكاشػػم احلريريػػم،فهػػة يقػػـة بػػي مػػرة ،ريقطيػػا هػػذا اجكػػه  واةليرتػػه ، سػػيةب 
اغكػاها سػحا،ات لةنيػم  مكػاه  إىل ،اري ػةع اليقطػات الػهت اريػر،ا مػ  لمػف الػذابرة ذات العريمػم ال اب ػم

أنػػةاع    ػرة تييػم ا ل دراسػم مري نيػم او  ت ا،ريهػا،اريػه  ا فػاؽ النعيػ ة ليةحػم أو اريرتػرؽ ليػى  ،مريعارضػم
مػرة راا،ػم معطيػات الصػةرة ليم حهػا  فهة يري اوز بػي الطنعم اجري رتم أو الرتانعم الهت اصاحب  اإلضاءات

ليعػةد ويُ هرهػا ا  الطنعػم،بما أنه ميحة أت اء م   .اغ ات وإضافات ت ي ة ناةمم ليى الع اصر اليةنيم
  .مهاف آرر

اهػػػةي  ارييريػػػي ،صػػػري ،ػػػراؽ  ،ػػػ رتات لاليػػػم والػػػذي أسػػػه  افريحقيػػػف ل صػػػر اإليقػػػاع اجريهػػػرر ناتحػػػاً 
.واراثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ا آف ونراةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي

 ـٕٚٓٓاحلـر اج ين(ٖٔ)شهي 
 الرت اف اإليراين رريرو حري  زاده

 . ل  اجص ر الريا،ف
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 :الفـــصل الــــثالث

 منهجية واجراءات الدراسة
 

 

 

 

 
          ًاهمنهج الدراسة وأدواتـ :أول: 
 ًللدراسة الذاتيةربة ــالتج:ثانيا: 
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 ::ااوأدواتهوأدواتهمنهج الدراسة منهج الدراسة : : أولً أولً 
  

  ::الدراسةالدراسة    أداةأداة
ومن مث تػوويهاا حػ  ربية السعودية للمملكة الع  لمراقبة للحشػرات املػحليةوللتحلػػيل لاملالحظة يي استمارة 

 .الوصوؿ للمػعلومات املتعلقة بالوراسة الستهتاج العالقات التصػػميمية 
املوجػودة   اململكػة العربيػة السػعودية الػحه واػحاا انػووؿ  نفػا   الفونػة اششػريةوتوجيى االختيار من قائمة 

 .الهظره من املبحث الرابع  اإلطار  
استمارة املالحظة التالية لكل حشػرة والػ   أساسعلى رات لعمل التصميمات التشكيلية وقو مت اختيار اشش

 :التايل سوؼ يواحاا انووؿ 
 

 
 .الوراسة اشالية أداةويي من تصميم الوارسة استمارة املالحظة ( : ٔ)جووؿ 

 
 :التالية  األبعادوتتكوف ييكلة االستمارة من 

الهظػػػاـل الشػػػكل واألراػػػية ل : )اإلنشػػػائية األسػػػ :الهظػػػاـ البهػػػائي للتصػػػميم الػػػحه   ػػػل :البعػػػو البهػػػائي ويػػػو 
 (واإلاافةلالتماسل الرتاكبل التجاورل التواخلل ل الصغري والتكبرياخلحؼ ( :) التوافق ل التباين

األسػػ  (.ل اللػػوف ل اشجػػم ل الءػػول والظػػل ل امللمػػ  ل الفػػراغ ل املسػػاحة الهقطػػة ل اخلػػ )عهاصػػر تشػػكيلة
 ( . اإليقاع ل االتزافل الوحوةل التهاسب : ) انمالية للتصميم 

لطبػاعي لوجزياػات بهائػى املسػتلامة مػن أجػزال اششػرات ل وأيءػا  تتعلػق بالتصػميم ا:يوبالهسبة للبعو اإلدراكػ
.يقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمليػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلدراؾ البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة انشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتل    التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميم 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 كليالثراء الش
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تػػػنت نتػػػػائا أداة الوراسػػػة مػػػػن بػػػاال تعػػػػود اسػػػتمارة املالحظػػػػة وذلػػػ   سػػػػب عػػػود اششػػػػرات ا ليػػػػة      
اششػػرات ا ليػػة علػػى مبػػوأ يػػحو االسػػتمارة لوأيءػػا     واملهتقػػاة لعمػػل التجربػػة لوالػػ  أسػػام    اختيػػار

 .اختصار الوق  لالختيار من أصل كل فصائل اششرات املتواجوة   اململكة العربية السعودية 
حتققػػػػ  لػػػػوة الوارسػػػػة املعلومػػػػات العامػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ اسػػػػتمارة املالحظػػػػة عػػػػن حيػػػػاة اششػػػػرة ل  .ٔ

اجملاريػػػة لوالػػػ  أسػػػام  باالسػػػتلااـ   التصػػػميم وتكويهاهتػػػا الواخليةلالتفصػػػيلية لوالت طيطػػػات 
 .الطباعي  

حققػػ  اسػػتمارة املالحظػػة تك يػػ  الهظػػرة اإلبواعيػػة الفهيػػة للحشػػرةل مػػن خػػالؿ مهاقشػػة البعػػوين  .ٕ
 .البهائي واإلدراكي

حقق  استمارة املالحظة مػن خػالؿ مهاقشػة القػيم انماليػةلوالقيم التعبرييػةلتقييم وتقػوي التكػوين الهاػائي 
   .الصياغة الشكلية الصحيحة املتوافقة لتطبيقى طباعيا  ب
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  ::لذاتيةلذاتيةقائمة الحشرات المحلية للمملكة العربية السعودية المنتقاة للتجربة اقائمة الحشرات المحلية للمملكة العربية السعودية المنتقاة للتجربة ا
يءػػم القائمػػة امل تػػارة مػػن جػػووؿ الفونػػة اششػػرية للمملكػػة العربيػػة السعوديػػػة والػػ  قامػػػ   يءػػم القائمػػة امل تػػارة مػػن جػػووؿ الفونػػة اششػػرية للمملكػػة العربيػػة السعوديػػػة والػػ  قامػػػ   ( ( ٕٕ))جػػووؿ جػػووؿ         

   حتويػػو اجملموعػػة اششػػرية انويػػو حتويػػو اجملموعػػة اششػػرية انويػػورات مهاػػا وفػػق اسػػتمارة املالحظػػة الػػ  سػػا    رات مهاػػا وفػػق اسػػتمارة املالحظػػة الػػ  سػػا    الوارسػػة باختيػػار اششػػالوارسػػة باختيػػار اششػػ
  . . وال  ستقاـ علياا التجربة لوال  سيتم عرااا بالتفصيل   الفصل الرابع وال  ستقاـ علياا التجربة لوال  سيتم عرااا بالتفصيل   الفصل الرابع 

رقم
ال
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Order 

 

 السم العربي

 القافز الذنب ذوات 1
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 القافزذوات الذنب 
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Thysanura 
 السمك الفضي
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 الرعاشات
Odonata 

 الرعاش الصغير
 و 

 الرعاش الكبير
 األجنحةعروقية   5

 Mantodea النبي  أفراس
 النبي سأفرا

 األجنحةمستقيمة  6
Orthoptera 

 الجراد الرحال

 األجنحةمتساوية  7
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 الكتب والقلف قمل 11

Psocoptera 
 قمل الكتب 

 القلف و
  األجنحةهدبية  11

Thysanoptera 
 ثربس البصل

 األجنحةنصفية  12

 Hemiptera 
 البق النيلي العمالق

13 
/ 
من  14

ين 
شرت

ح
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 الف

س
نف

 
 األجنحةشبكية 

Neuroptera 
 المن  أسد
 و
 النمل أسد

 األجنحةغمدية   17
Coleoptera 

خنفساء الدقيق 
 المتشابهة

 األجنحةغشائية  18
Hymenoptera 

زنبور الحنطة 
 المنشاري

 األجنحةحرشفية  19
 

Lepidoptera 

فراشة )الفراشات 
دودة القطن 

 (الصغرى
 األجنحةخافية  21

siphonaptera 
 البراغيث

 (برغوث النسان)

  األجنحةثنائية  21
 Diptera 

 الذبابة المنزلية



 

- 89 - 

  ::منهج  الدراسةمنهج  الدراسة
  

قام  الوارسة جبمع اكرب قور دمكن من املعلومات العلمية عن حشػرات البياػة ا ليػة  يػث قامػ  بالزيػارات 
وتقػػػػوي  األسػػػػتاذات الفااػػػػالتالقػػػػرة ومقابلػػػػة  أـجبامعػػػػة  أحيػػػػالالتطبيقيػػػػة ختصػػػػ   امليوانيػػػػة لقسػػػػم العلػػػػـو
 .خت  الوراسة  املعلومات العلمية ال 

بكليػػػة  -حيػػػواف– الػػػحه أمقػػػيم بقسػػم األحيػػػال يػػػٖٓٗٔلعػػػاـ  يءػػا  قامػػػ  الباح ػػػة بزيػػارة معػػػرض اششػػػراتوأ
 .حيث مت االستفادة مهى   الوراسةالعلـو جبامعة املل  عبو العزيز 

 
حشػػرات املالحظػػة الوقيقػػة وتسػػجيل املعلوماتلواخلصػػائ  للتتبػػع الوارسػػة املػػهاا الوصػػفي القػػائم علػػى    

 وإست الص العهاصر التشكيلية املست ومة   التصاميم املراد توظيفاا طباعيا ل امل تارة للتجربة
 :الوراسة ويي أدبياتخطوات الوراسة ال  اعتموت على  تقـو الوارسة بإجرال جتربة ذاتية بإتباعوبحا  

وتقػػػـو الوارسػػػة بوراسػػػة تتبعيػػػة ث ريػػػع مباحػػػأل تتبػػػع فياػػػا الوارسػػػة املػػػهاا الوصػػػفي: الجانـــب الن ـــري: أولً 
نزياات أجسػاـ اششػرات املهتقػاة للتجربػة التشػكيلية عػن طريػق اسػتمارة املالحظػة الػ  تتءػمن علػى األبعػاد 

 (. ال رال الشكلي)قيم التعبريية وعلى األبعاد اإلدراكية لل(األس  والعهاصر )البهائية للقيم انمالية 
  

جتربػة الوارسػة العمليػة   تهفيػح ةموعػة مػن التصػميمات الطباعيػة القائمػة :يالجانـب التجريبـي العملـ: ثانياً 
علػى اسػت الص الرتاكيػب ا وريػة والشػػكلية ششػرات البياػة ا ليػة واملعتمػػوة علػى وحػوات التجريػب وأسػػ  

ي البحػػػث ويػػػ أدلػػػةوالػػػ  مت اختياريػػػا بهػػػال ا علػػػى .التصػػػميم لل ػػػروج الهاػػػائي   توظيفاػػػا للتصػػػميم الطبػػػاعي
. اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمارة املالحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
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 :للدراسة  الذاتيةالتجربة :ثانياً 
 :تمهيد 
مػػن خػػالؿ  الوارسػػة  يتءػػمن يػػحا الفصػػل التطبيقػػات العمليػػة للتجربػػة الحاتيػػة للوارسػػة لحيػػث دتكهػػ       
 أسػػ التجربػػة باسػػت واـ اإلجػػرالات التطبيقيػػة لتهفيػػح  أيػػم إىلالوراسػػة ومهاجاػػا الوصػػفي الوصػػوؿ  أدبيػػات

الؿ مػػن خػػليػػة للمملكػػة العربيػػة السػػعودية البهائيػػة مػػن اششػػرات ا  األجػػزالتصػػميم املسػػتهبطة مػػن وعهاصػػر ال
الػػػ  خءػػػع  للك ػػػري مػػػن  ةالتصػػػميمياشلػػػوؿ  إىلمت للوارسػػػة الوصػػل  وقػػػو  الفكػػر التجػػػرير لهظريػػػة انشػػػتل

والػػػحه يتميػػػز باشيويػػػة  والهاػػػائي األخػػػريالتصػػػميم الطبػػػاعي   قالبػػػى  إلخػػػراجوالتشػػػكيلة  ةالتجريبيػػػالعمليػػػات 
العقػػػل البشػػػره ويػػػو طػػػابع قػػػو افتقػػػر    إاليشػػػاركى فياػػػا اليػػػووه الػػػحه ال  األسػػػلوالهوفعػػػة مػػػن الكاملػػػة امل

حيػػػث معانػػػات بػػػراما  ةويػػػحا مػػػن وجاػػػة نظػػػر الوارسػػػالتصػػػميمات انويػػػوة للفػػػرتة التشػػػكيلية املسػػػتحو ة 
 أهنػاالوارسػة رأه تجػودة ومتهوعػة ولكػن مػن فهيػة م تتصػميما أبػوع    إخػراجالتصميمات انرافيكية قػو 

حيػػػث  كػػػن حتويػػػو املتعػػػود   الطالقػػػة التشػػػكيلية  األدالقالػػػب    ػػػكل واحػػػو بػػػرغم  إىلمصػػػاغى ومهقػػػادة 
 .اليووية  أواملمارس   التصميم اخلااع للرباما اشاسوبية  األسلوال

تطبيقػات االيػة اتاجاػا املصػمم ومػا ومع ذل  ال  كن االستغهال أبوا  عػن أه جويػو يءػي  للقػيم الفهيػة 
 تقومى من الوعم   اخليارات املتعودة للقالب التصميمي نفسى و  وق  قصري جوا  

املتبػع للتجربػة  األسػلوالويػو وبحا الطػابع اليػووه تسػت رج التصػميمات الطباعيػة بكػل تلقائيػة وفػرادة       
كتهظيػ  اخللفيػات  رالكمبيػوتات الػحه قػومتاا بػراما مع عوـ االستغهال من ةموعة املعانػ الحاتية للوراسة

انػودة املطلوبػة للتصػميم الطبػاعي الػحه يمصػور  إىلو املساحات البيءػال وتعميػق السػودال مهاػا حػ  توصػل 
 . على الشا ة اشريرية

 
 :التجربة  أهداف
ميم اليػػػػووه مػػػػع واالعتمػػػػاد الكامػػػػل علػػػػى التصػػػػبهػػػػال مفػػػػردات التكػػػػوين للتصػػػػميم اعتمػػػػوت الوارسػػػػة       

دوف التالعػب لتهقيػة الشػوائب  ACDSee Photo Manager2009ا مهجػر فتػومسػاعوة برنػام
   أواػػاع إلياػػا أاػػيف  يػػث  ا  الحقػػ إلياػػابعػػ   التصػػاميم الػػ  سػػوؼ يشػػار  إىلبإاػػافة  لبنصػػل التصػػميم 

ميم الهاػائي التصػ إخػراجـ ختػو كالواع ا وره الحه يقوـ املفردة التصميمية متهػاظرة بتغػري اجتػاو ا ػور ويػي
  .التصميمية املفرداتدوف التوخل بقيمة وذل  
البهائيػة  األجػزالمػن دقيقػة يػوؼ الوراسػة ويػو اسػت راج تصػميمات ذات تفاصػيل   ػرهويحو اخلطػوة ت      

 .للحشرات ا لية وطباعتاا بنسلوال الشا ة اشريرية 
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للتصػػػميمات الفهيػػػة التشػػػكيلية الك ػػػري مػػػن املاػػػارات اإلدراكيػػػة الحاتيػػػة العمليػػػة مػػػن الهاحيػػػة  ةتءػػػي  التجربػػػ
 :ال  تت للاا عوة جوانبواملاارات اشرفية اليووية   الطباعة و 

 . باملفردات األخرة   الوق  ذاتىمرتبطة ال  يي املستقلة بحاتى و املستلامة و    بهال املفردات .ٔ

بػػاملفردة نفسػػاا  اولػػة الوصػػوؿ  -التجريػػبا مػػها –واإلاػػافة والتصػػغري والتكبػػري  إمكانيػػة اشػػحؼ .ٕ
للتصػػػػميم الطبػػػػاعي جعلػػػػ  مػػػػن فػػػػن التصػػػػميم البهػػػػال الكلػػػػي  بتهظػػػػيمحلػػػػوؿ تصػػػػميمية تقػػػػـو  إىل

 .املستوحى لغة فهية االية مستقلة بحاهتا 

رسػػ   قاعػػوة    بهػػال وحػػوة متكاملػػة ويػػو التصػػميم الطبػػاعي املكػػوف ارتبػػاط املفػػردات ببعءػػاا .ٖ
وب  مػػن الهاحيػػة الفهيػػة   الهظػػرة الكليػػة والهظػػرة انزئيػػةلو فكػػر انشػػتل  فكػػر ويػػاالرتبػػاط بػػ  ال

 .التجريب من خالؿ تقهية الطباعة بنسلوال الشا ة اشريرية مهاجية تهفيح التقهية   

من ناحي  املرونة والطالقػة لتصػبع عمليػة فهيػة متكاملػة الورجة االحرتافية  إىلاملاارة اليووية  ترتقي .ٗ
 .  تهفيح الطباعة العملية و  الطباعية إنتاج التصميماتالعتماد علياا   عهو ا

اإلبػػواع الفػػن لفهػػوف  جويػػوة لتطػػوير بوابػػة    فتحػػوتػػرة الوارسػػة أف الطباعػػة بنسػػلوال الشا ػػة اشريريػػة 
 .حتوؿ أية قطعة بسيطة إىل لوحة االيةالطباعة  فاي 

 السطح الطباعي و التصميم و الوسيط الطباعي:ية حيث ترتكز على الركائز الثالثة األساسية التال
 :وبشيء من التفصيل لهذه الركائز

 :من حيث السطح الطباعي: أولً 
امل تلفة ال  يتم الطباعػة علياػا فالطباعػة بنسػلوال الشا ػة اشريريػة لػي  حكػرا   علػى تهّوعْ  األسطع 

 .الطباعة على املهسوجات أو األقمشة بننواعاا امل تلفة
يتمّيز يحا األسلوال من الطباعة أنى يتمتػع باملرونػة والسػاولةل  يػث إنػى  كػن  جاة نظر الوارسةومن و 

الطباعة على كل ما  كن الطباعة عليى من ورؽ وبالستي  وخشب ومعادف وأسطع ملسػال مصػقولة أو بػا 
 .تن ريات سطحية

 اخلزفيػة األسػطع معانػة  «ـٕٛٓٓ»دالؿ البتػاؿ الصهاعيل ويو ما قام  بى  اخلزؼ وكحل  ةاؿ
 .الشا ة اشريريةل كبحث تكميلي ملتطلب درجة املاجستري تقهيات توظي  خالؿ من

تهفيػحيا بنقػل اإلمكانػات وة املهػزؿ مػن األفكػار الػ   كػن لسػيّ  ي عػودقػوإفَّ مواكبة اشءارة أدَّة إىل ت
فارش والسػتائر واملفرو ػات وغرييػال ل ليس    املالب  فحسبل وإمنا   املاالية للحصوؿ على قطع فهية

عػػػروض األزيػػػال اشوي ػػػة قػػػوم  العويػػػو مػػػن التصػػػميمات املبتكػػػرة   تصػػػميم األزيػػػال باسػػػت واـ الطباعػػػة  إفَّ 
 يػػػػث يقومػػػػوف ل   إىل الطباعػػػػة علػػػػى األزيػػػػالالعويػػػػو مػػػػن املصػػػػمم  فقػػػػو اجتّػػػػى الشػػػػبلونات ا ليػػػػة  و اليوويػػػػةل
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م إىل حتقيقاػا مػن خػالؿ صميم الهقوش واملواػوعات الػ  يطمػع املصػم  باست واـ األقمشة السادةل مث يتم ت
  .دتهع املالب  ميزة ال تقل عن ميزة التطريزال  األقمشةل  تاا علىطباع
 :من حيث التصميم الطباعي: اً ثاني

 العويػػػػػو مػػػػػػن االبتكػػػػػارات انويػػػػػوة   ةػػػػػاؿ الطباعػػػػػػةل ومهاػػػػػا تصػػػػػميمات الرسػػػػػم اشػػػػػػرل بػػػػػرز مػػػػػ خرا  
الرقمية ال  يقـو مصم م انرافي  بإنتاجاا عن طريق براما التصميم اشاسوبية وتوخل الصػور  والتصميمات
 .الطبعة ممتالئبعو العمل علياا  يث امن التصميمات الطباعية  ةالفوتوغرافي

 :من حيث الوسيط  الطباعي: ثالثاً 
ية للحفػاظ علػى قيمتاػا املااريػةل بنسلوال الشا ة اشريرية أدخل  علياا التقهيات املصهع طباعةألواف ال

امل تصػػة لولػػواف والصػػبغات املعانػػة لالسػػت واـ علػػى األسػػطع امل تلفػػة كػػاف  ػػا  الكيمائيػػةفكانػػ  الطػػرؽ 
الػػوور الكبػػري   ا افظػػة علػػى انػػودة الطباعيػػةل و  إتقػػاف التصػػميمات ذات املسػػاحات امل تلفػػةل وكػػحل  

 .األبعاداأل كاؿ الطبيعية  ال ية 
إىل دور األلػػػػواف   إعطػػػػال مػػػػولوالت خاصػػػػة بالهسػػػػقل واسػػػػت واـ الػػػػحوؽ الش صػػػػي لتهسػػػػيق  فة  إاػػػػا

 .األلواف   عمل الزخارؼ
 

  ::أدوات الطباعة بالشاشة الحريريةأدوات الطباعة بالشاشة الحريرية
تتطلػػػب الطباعػػػة بالشا ػػػة اشريريػػػة ةموعػػػة مػػػن األدوات الرئيسػػػة الػػػ  عػػػب توافريػػػا حػػػ  تػػػتّم الطباعػػػة علػػػى 

 . ية  حو األدوات حسب كل فهافأكمل وجىل وختتل  درجة األ
 :وتقـو الوارسة بتعواد يحو األدوات ويي كالتايل

 :قاعدة الطباعة -1

  معامل الطباعة طاوالت خاصة للطباعػة علياػال  يػث  تست وـ   
كػػػوف سػػػطحاا مػػػن اإلسػػػفها حػػػ  يػػػتم الءػػػغ  عليػػػى عهػػػو الطباعػػػةل ي

وبػػووف مقاومػػة بعكػػ  السػػطع السػػلب الػػحه يػػ ده إىل رد الءػػغ  
وتسػػػت وـ دعامػػػات دتسػػػ  .وعػػػوـ تشػػػبع السػػػطع الطبػػػاعي لولػػػواف

طرؼ من الشبلونة  يث تسمع للفهػاف رفعاػا وانز ػا حسػب اشاجػة 
ارسػة   جتربتاػا لػوح وتسػت وـ الو،(ٕٖ)الطبعة كمػا   الشػكل  إىل

 .خشب مفرود عليى اإلسفها ومغّل  بقماش انوخ 

دعامات لت بي  (: ٕٖ) كل 
حركة الشبلونة 

عن
www.print4arab.net 

http://www.print4arab.net/
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 :إطارات الطباعة   أوالشبلونات  -2
ف مػن مكػوّ  لساملتػ  غػري قابػل للتقػوّ الشبلونة يي إطار خشر    
ل وبإاػػػػػافة الغػػػػػرال بطريقػػػػػة التعشػػػػػيقيوصػػػػػل بيهاػػػػػا أاػػػػػالع  ةأربعػػػػػ

للحفػػػاظ  للت بػػػ واػػػع زوايػػػا حويويػػػة  فءػػػلويوالت بيػػػ  بػػػالغرالل 
 .علياا   االست وامات املتعودة

يشػػّو علػػى يػػحا اإلطػػار قمػػاش اشريػػر لػػى مواصػػفات عاليػػة انػػودةل 
 يػػػػرتاوح  ػػػػ وخاصػػػػة بهوعيػػػػة الطبعػػػػة ومرتبطػػػػة بالسػػػػطع واأللػػػػواف 

اإلطػػػػػارات زادت  مسػػػػاحة كػػػػربتْ سػػػػم وكلمػػػػػا   ٘-ٕمػػػػن الشػػػػبلونة
وأمَّػػا الطػػوؿ والعػػرض خاصػػة . اخلشػػب لهءػػمن عػػوـ تقوسػػى  اكػػة

سػم مػن ايػع ٘بتصميم الفهاف  يث حتي  بى مسافة ال تقػل عػن 
اناػػات إىل هنايػػة اإلطػػار حػػ  ينخػػح اللػػوف مسػػارو   الطبعػػة وكػػحل  بالهسػػبة للمػػادة اشساسػػة عػػب 

 .أْف تكوف حميطة  بالتصميم مبسافة كافية
 :ــــاراألحب -3

للطباعة بالشا ة اشريرية أحبػار خاصػة مرتبطػة باألسػطع الطباعيػة    
ل وكػػػػحل  حسػػػػب درجػػػػة نفػػػػاذ املسػػػػاـ للحريػػػػر املشػػػػوود علػػػػى اإلطػػػػار

وتتمّيز يحو األحبار أو األلػواف بنهنػا  ابتػة وعاليػة انػودة  يػث تكػوف 
 . أك ر انسيابية

 
 : الحساسة المادة -4

ل وجتػػػ  سػػػريعا  إذا تعراػػػ  لػػػى ليػػػي مػػػادة  ػػػويوة التػػػن ر بالءػػػول    
إهنػػا حتتػػاج إىل عهايػػة  إذوتسػػت وـ يػػحو املػػادة لتغطيػػة قمػػاش الشػػبلونة 

 .فائقة لتبقى أكرب موة دمكهة
ل املسػت ومة األلػوافترتتػب علػى نوعيػة  أنػواع مػن اشسػاس يهاؾ عوةو 

 . وأيءا  األسطع الطباعية 

 
 

اطر خشبية (:ٖٖ) كل 
خمتلفة املقاسات ومشوودة 

 عن املصور السابق باشرير

سػػػػػػػػػػػػيل  أحبار (ٖٗ) ػػػػػػػػػػػػكل
 سكرين عن املرجع السابق

اشساسػػػػػػػة املادة(ٖ٘) ػػػػػػػكل
 .عن املرجع السابق
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 ( :بودرة الغسيل)ملح الشبلونة  -5
وذلػػ  بإاػػافة كميػػػة ل وتسػػت وـ لغسػػيل الشػػبلونات مػػن املػػادة اشساسػػة . مػػادة كيميائيػػة بيءػػال   

 .مهاا على كمية من املال وخلطاما معا
 :التنر -6

نػوع يسػت وـ لت فيػ  األحبػار . يهاؾ نوعاف من التهر تسػت وـ   عمليػة الطباعػة بالشا ػة اشريريػة
 .ونوع يست وـ إلزالتاا من القماش 

 :الماسحات البالستيكية -7

م بتػػة   طرفاػػا قطعػػة  ل( ٖٙ)تظاػػر   الشػػكل  املاسػػحات عبػػارة عػػن قبءػػة خشػػبية أو مػػن األملهيػػـو
ويػػحو املاسػػحات تػػنت مبقاسػػات خمتلفػػة . ةتسػػت وـ   سػػحب اشػػرب علػػى الشػػبلون. مػػن البالسػػتي  

لورخػػوة  ..صػػلبة كالزجػػاج)لوختتلػػ  نوعاػػا حسػػب نػػوع السػػطع الطبػػاعي تبعػػا شجػػم مسػػاحة العمػػل
  ...(كاألقمشة

 
 
 
 

 :صندوق اإلضاءة -8
حيػث يكػوف مغطػى بالزجػاج بواخلػى عػوة ل يو صهووؽ مغلق مػن كافػة انوانػب ماعػوا مػن األعلػى 

 (. ملبات ) مصابيع إاالة 
يحا الصهووؽ عملى يقـو بتعري  الشبلونات املاينة للطباعة  للءول . من مستوة ملبات اإلاالة 

 . الالـز إلخراجاا 
 
 
 

 
 

قا طة (: ٖٙ) كل 
عن املرجع  الطباعة

 .السابق

الءوئي   الصهووؽ (ٖٚ) كل 
 www.splart.net/forum عن

http://www.splart.net/forum%20الصندوق
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  : الشبلونة لتجهيزأخرى تستخدم  أدوات
 للتجفي ل  اجملف  ا وائي جااز 
  ْعلياػال  يعمػل بالءػغ  لغسػل الشػبلونة بعػو حتسػي  التصػميم قػوهمػال فر مػرش ايتػو  وعػب أف

مػػن ايػػع اناػػات علػػى الشػػبلونة مػػن   ػػري  ورقػػي نءػػع  ػػري  الصػػق نػػايلوف عػػري  ولػػي 
ر اإلطػا عازال  لوطػراؼ   حػاؿ لػو دخػل اللػوف مػن حتػ يصبع الواخل واخلارجل  األطراؼ من
 .فيتل  العمل

   ورؽ الكل  وأقالـ التحبري امل تلفة املقاسات  سب املسافات الحه ترسم عليػى التصػميم حػ
ل وعػب أْف تكػوف متقهػة يػحو العمليػةا ألف الطبعػة تسػاوه مسػتوة العمػل الشػبلونةيتم نقلػى إىل 

 .على التصميم ل و كن طباعتى بواسطة اشاسوال 
 ع الشػػبلونة مػػػن األلػػواف بػػػالتهر مػػػع العهايػػة الفائقػػػة حػػػ  ال القطػػن أو قطعػػػة قمػػاش لتهظيػػػ  سػػػط

 .خيوش سطع الشبلونة

 

  :عمل ـــــريقة الـــط
  ّالقطعػة ويػي مبتلػة تسػاعو )  اإلطػار باملػال علػى واػع اشريػر املبلػلّ باشريػر علػى اإلطػار  يتم  ػو

ألف  اعلياػػا كالطبلػػة عهػػو الهقػػر  يػػث تبػػوو بشػػكل قػػوهّ  ويشػػوّ ( تكػػوف مشػػوودة أك ػػر علػى أفْ 
وةل ويػتم واػع غػرال قػػوه الهتيجػة غػري جي ػ اشريػر عهػو واػع اللػوف الرطػب علياػا ترختػي فتكػوف

 .  اشرير وت ب  بالتوبي يءمن عوـ تفكّ ح   طارمقاـو للمال على اإل

  علػى فػيلم خػاص  أوالطبػاعي  اخلػاص بالرسػم  علػى ورؽ الكلػ ا  يكوف التصميم جػايزا  ومصػور
 .وااحة التصميم غامق وخطوطىل ويكوف للطباعة 

  ْأو األداة  لبواسػطة املسػطرة اشساسػة اػع املػادةلو  تكوف الغرفة علػى اػول خافػ  جػوا   عب أف
بءػغطة بػا نػوع مػن القػوة علػى وذلػ   (ٖٚ)كمػا   الشػكل    اشساسػة ةسػحب املػادلاملهاسػبة 

تكػوف الشػبلونة مغطػاة  أفْ  ةمػع حماولػبالتسػاوه  او ا خر ساحبة املادة مع املسطرةالشبلونة لالجتّ 
 باجتػاو إلياػاوالهظػر خفيفػةل بعػويا نرفػع الشػبلونة  باملػادة كاملػة وبػهف  الكميػة والػ  تكػوف  ػبى

 .  جف  الشبلونةلت ست وـ ةف  ا والدمكن ال املادة اشساسة موزعة جيوا   تنكو أفَّ لالهور 
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   حيػػػث  علػػػى الشػػػبلونة(فػػػيلم التصػػػميم )نءػػػع الشػػػبلونة علػػػى صػػػهووؽ اإلاػػػالة  ونءػػػع الكلػػػ

 ال لكي خترج الطبعى بالواع الصحيعلواعية التصميم باملقو 

معػػتم كػػالرتاال مػػ ال أو رزمػػة مػػن الكتػػب حػػ  ال يهفػػح الءػػول مػػن خاللػػى  يلونءػػع فوقامػػا  ػػ
كمػػا   الشػػكل   دقيقػػة ٕٔ -ٛ: ونءػػيل صػػهووؽ اإلاػػالة وتبقػػى الشػػبلونة معراػػة للءػػول مػػن

 ..التايل
  ليزيل املادة اشساسة من الشبلونة حت  املال الوافئ وبسرعة نقـو بغسلاملعتم  الشيلنزيل 

  .ض للءولاملهاطق ال  كان  حت  اللوف األسود   التصميم وال  مل تتعرّ 

 كانػ     ا ػوالل نرفػع الشػبلونة لوعلػى   الءػول لهػرة إففػى مبجّفػاالنتاال من الغسل ذمفّ  بعو
وجػػود فتحػػات  ايهػػزؿ مهاػػا اللػػوفل إذا شظهػػ يهػػاؾ مسػػامات مل تقفػػل   املهػػاطق الػػ  ال نريػػو أفْ 

 .نءع علياا من املادة اشساسة مرة أخرة 

 
 
 
 
 
 
 

بواية واع املادة من وجى ( ٔ-ٖٛ) كل 
 الشا ة عن 

www.arabytex.com 

مسع املادة اشساسة من (ٕ-ٖٛ) كل 
خل  الشا ة لءماف تغطية كافة السطع 

   .عن املرجع نفسى اشريره

التصميم  مصور علياا بلونة ( :ٜٖ) كل 
مع عوة طبعات تظار فياا تقهيات الشا ة 

 www.arabytex.comعن اشريرية

http://www.arabytex.com/
http://www.arabytex.com/
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  أو يػوؽ مسػمار علػى الءػلع  ملػم ٛأو  ٘نقـو بواع قطعة مػن اخلشػب الرفيػع السػم  مبقػوار
األعلػػػى للشػػػبلونة حػػػ  يػػػتم االرتفػػػاع القليػػػل مػػػن السػػػطع املطبػػػوع حػػػ  ال يػػػتم التصػػػاؽ األلػػػواف 

 .بالسطع وي ده إىل عطب   الطبعة

  ْ طباعة لل جايزة   ا ف الشبلونة أصبح. 

  تم ػػل تكالتػػايل تهفيػػح الطبعػػة ويػػي   أواػػاع تقهيػػةتصػػبع الشػػبلونة جػػايزة للطباعػػة لتوجػػو  أفبعػػو
 ..بالشرح عن طريق الصور 

 
 

 

هناية حوود  إىلبعو االنتاال من سحب اللوف م  عن الي(ج-ٓٗ) كل 
التصميم يتم رفع الكا طة عن الشبلونة وعوـ الرجوع بالسحب اللوين 

 .باالجتاو املعاك 
و  نف    خرةعن اليسار الرجوع بالسحب اللوف مرة (د-ٓٗ) كل 

 .نفسىعن املصور .االجتاو

 

عن اليم  بعو جتايز واع الشبلونة على السطع الطباعي يتم (أ-ٓٗ) كل
 .واع اللوف عن خارج حوود التصميم

عن اليسار سحب اللوف على التصميم عن طريق (ال-ٓٗ) كل 
 عنل املاسحة أو الكا طة بواع مائل

www.mousou3a.educdz.com 
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 www.arab-ency.com طريقة الطباعة بالشا ة اشريرية عن(ٕٗ) كل

 

 
 

لمث ترفػع الشػبلونة عػن  سػريعا   ية عمع اشرب الزائو ويعاد لعلبػة اخػرةالطباع السحبات بعو االنتاال من
 .السطع الطباعي بب ل ح  ال يتم تشويات على سطع اللوف من ردة فعل ارتفاع الشبلونة

مث . بواسػػطة قطػػع مػػن القطػػن مث جتّفػػ    الشػػبلونة مػػن اشػػرب بواسػػطة التهػػر اخلػػاص بتهظيػػ  األحبػػارمث تهظػػ
 .بعو ذل  تزاؿ املادة اشساسة بواسطة املادة املزيلة ا لتكوف جايزة  لعملية طباعة أخرة 

 
 

عن  الطباعة بالشا ة اشريرية( ٔٗ) كل 
 .سابقال املصور
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 :لتنفيذ التجربة العملية  ضمن التصميمات الطباعية عدة خطواتتت
لكػػل مهامػػا انانػػب التقػػن للعمليػػة  متممػػافو ػػا  أساسػػ ا ػػة اشريريػػة علػػى جػػانب  تقػػـو الطباعػػة بالش     

  .الالزمة للطباعة واألدواتاخلامات  إعوادبلونة و للطباعة بالشا ة اشريرية من  جتايز الش األدائية
 التصػميم الفػنانانب الفػن الػحه يعتمػو علػى خػربة الفهػاف ومػوة احرتافػى   تقػوي انانب ال اين فاو  وأما

 .و  صيتى الفهيةالعاك  لرؤيتى التشكيلية  الطباعي ويكوف
 :وفيما يلي جتربة الوراسة   خطوات

  األولىالخطوة: 
والػحه يظاػر    مػن الفونػة اششػرية للمملكػة العربيػة السػعودية جػووؿ قائمػة اششػرات امل تػارةتتءمن      

بهػػػالا  علػػػى  ةالتصػػػميميلعمػػػل التجربػػػة  ة اشاليػػػة وذلػػػ الفصػػػل ال الػػػث مػػػن املبحػػػث الرابػػػع مػػػن يػػػحو الوراسػػػ
اسػػتمارة املالحظػػة الػػ  قامػػ  بػػا الوارسػػة والػػ  سػػوؼ تسػػرد بالتفصػػيل   اخلطػػوة ال ال ػػة نظػػرا ألف مءػػموف 

  .استمارة املالحظة يتوافق   تل  اخلطوة
  الخطوة الثانية: 

 :تتضمن المجموعات الثالثة للتجربة العملية 
زئية ويو ما دعى للوارسػة البهائية وال ح  ان األجزالمل تتوفر فياا  فإف من اششرات ما خرة من جاة     
حشػرت   أواششػرة الواحػوة  إلياػامػن نفػ  الفصػيلة املهتميػة  إمػاوما ودتزج ب  حشرت  خمتلفػ  ويػي أهنا ت

 .ميمات الطباعيةإبواعية على التص ة دميزة و  أافىويحا ما .خمتلفت  من فصيلت  خمتلفت 
  

 : اور التاليةـــبوضع المحامت الدارسة ـقفقد ، النهائي للطبعة الفنية اإلخراجفي      
 :الحاتية اعية املتبعة   التجربةمب ابة تقسيم للمجموعات الفهية الطبويي 

سطع ػػػػػػػػة للوتهػػػػوع اخللفيػػػػات اللونيػػػػ (الرمػػػػاده -واألسػػػػود  -األبػػػػي )الطبعػػػػات اللونيػػػػة اشياديػػػػة  توحيػػػػو متو 
يتفػوات   املقاسػات التاليػػة  لو MDFوعػن السػطع الطبػاعي فاػو مػن خامػة اخلشػب مػن نػوع .الطبػاعي 

 األصػػػػػػػغرسػػػػػػػملو ٓٙ×سػػػػػػػمٓٛسػػػػػػػم لاشجػػػػػػػم املتوسػػػػػػػ  مقػػػػػػػاسٜٓ×سػػػػػػػم ٓٓٔاشجػػػػػػػم الكبػػػػػػػري مقػػػػػػػاس :
 .سمٓ٘×سمٓٙ
 

o  تصميم مجموعة تصميم و : األولىالمجموعة: 
ل  ٜٛ ص( ٕ)مػػن جػػووؿ  ل خػػرةمػػن حشػػرة  أو ة واحػػوةحشػػر  مػػنويػػي عبػػارة عػػن تصػػميم  طبػػاع      

 يػحو إخػراجويي ال  امتوت جزيااهتا بالتفاصيل الػ   حػ  بػالتهوع   الطباعية لعمل التصميمات وذل  
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ورؤة خمتلفػة للحشػرة  بافرتااػات متهوعػة حػ   وأيءػا  هفػح يم  أفللفكػر التجػرير  أتػاحويو ما  .التصميمات
 .بالتفصيل  سوؼ تسردوال  الواحوة 

o مجموعة تصميم وعازل: المجموعة الثانية: 
الشا ػة  أسػفلاخلامػات الورقيػة  إاػافةالعػوازؿ مػن  أوالطبػاعي التصػميم  أجزالو  است واـ العوازؿ من     

 اشلػػوؿ  ويػػي تهػػوع  االستهسػػل بصػػياغة متغػػريةاللػػوف علياػػا فاػػي تءػػفي خاصػػية وسػػحب  الفارغػػةاشريريػػة 
 .   ةاؿ الطباعة بالشا ة اشريرية  الفهية لمعاناتالطباعية ل

 اإلطػػػػاروالشا ػػػػة باملهاعػػػػات فياػػػػا اخلػػػػروج عػػػػن للتصػػػػميم الطبػػػػاعي فكػػػػرة انمػػػػع بػػػػ  الشا ػػػػة بالتصػػػػوير إف 
 . التقليوه

o مجموعة تصميم وخلفية: المجموعة الثالثة: 
تتم ػػل يػػحو اجملموعػػة بعمػػػل خلفيػػات لونيػػة ويػػػي تقهيػػات طبقتاػػا الوارسػػػة   اجملمػػوعت  السػػابقت لإال أهنػػػا 

ات اللونيػػة عػػن الػػ  تهوعػػ    تقهيػػات املسػػحاخللفيػػة امللونػػة  إىليػػحو اجملموعػػة   الطباعػػة مبا ػػرة  انفػػردت
   .طريق اربات الفر ة الظايرة من خل  الطبعة

 
 كمال التجربة العملية وتتضمن است:الخطوة الثالثة: 

  .استمارة املالحظة .ٔ

 األجزال البهائية للتصميم الطباعي املستلامة من بهائية جسم اششرةجووؿ  .ٕ
بهػال  تمفػردامراحػل - األجزال البهائية للتصميم الطباعي املستلامة من بهائيػة جسػم اششػرة جووؿ .ٖ

    . -الكلي الطباعيالتصميم 

 .مقاطع  ما وإاافة –قبل الطبع وبعو -التصميم   قالبى الطباعي :  ويتءمن الهاائي اإلخراج .ٗ

  .التصميم الطباعي و اػػالية التهفيح الطباعي ائيةػػبهناحية من  .حتليل الوارسة الفن للوحة املطبوعة .٘
وسػػوؼ يػػتم اسرتسػػاؿ يػػػحو الهقػػاط بالتواػػيع والشػػػرح املفصػػل  لكػػل حشػػرة مػػػن حشػػرات التجربػػة بشػػػكل 

مػن الفصػل ال الػث  اششػرية للبياػة ا ليػة الفونة قائمةص ( ٔ)جووؿ إىل ولكن عب التهويى لفردخاص و مه
 .اختيار حشرات التجربة بهال  عليى حيث مت    املبحث الرابع

 
 
 
 

ل الفونــة الحشــرية للمملكــة العربيــة الســعودية وتــم و دالتجربــة التشــكيلية بحســب ترتيــب جــ تــم ترتيــب
 :التجربة العملية عليها  توزيع مجموعات تنفيذ
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 :من مجموعة الحشرات الغير مجنحة  األولىاستمارة المالح ة للحشرة 
 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
 
 
1 

 ة ذوات الذنب القافزرتب
 حشرة ذات الذنب القافز

ويػػػػػي أيػػػػػم رتبػػػػػة   اململكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعودية ويػػػػػي 
حشػػػػرات صػػػػغرية اشجػػػػم جػػػػوا  ال يزيػػػػو طػػػػوؿ أكربيػػػػا 

ملػػػػم ل تءػػػػع حشػػػػرات يػػػػحو الرتبػػػػة   الرتبػػػػة  ٙعلػػػػى 
 حيث تفق  إىل حوريات  بية باششرة اليافعة ل

ع نػو ٖٓٓ٘حتتوه يحو الرتبة على عشر فصائل تءػم 
تتواجػػو بك ػػرة   الرتبػػة والقػػ  . علػػى مسػػتوة العػػامل 

وتتغػػػػػحة علػػػػػى الطحالػػػػػب واملػػػػػواد املتحللػػػػػةل وتسػػػػػبب 
اششرات اليافعة مهاا الءػرر إىل نبػات قصػب السػكر 

 . وع  الغراال

 

 
 (ٖٗ) كل 

  بهائيػػػػة  أسػػػػ تتجمػػػػع عػػػػوة 
اششػػػػػػػػػػػػرة وجزيااهتػػػػػػػػػػػػا والػػػػػػػػػػػػحه 

 يساعويا على ذل 
شركػػة الشػػكل   اإليقػػاعيالهظػػاـ 

 ككل فاي
غهيػػػة بالعهاصػػػر التشػػػكيلية مػػػن 
ةموعػػػػػػػػػػػػة خطػػػػػػػػػػػػوط مهحهيػػػػػػػػػػػػة 
ومالمػػػػػػػػػ  خطيػػػػػػػػػة تتءػػػػػػػػػع   

والػػػ  تعطػػػي لأجزائاػػػا املتهوعػػػة 
اإليقاعػػػػػػػات اخلطيػػػػػػػة البسػػػػػػػيطة 

 .واملركبة 

حققػػػػػػػػ  يػػػػػػػػحو اششػػػػػػػػرة 
أبعػػػػػػاد نظريػػػػػػة انشػػػػػػتل  
مػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػوخوؿ 
ملراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل التفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
للوحػػػػػػػػػػػػوات التشػػػػػػػػػػػػكيلية 
ومػػػػػن مث إعػػػػػادة جتميعاػػػػػا 
اا وفػػػػػػػػػػق حمػػػػػػػػػػاور واػػػػػػػػػػعت

الوارسػػػػػػػػػػػػػػػػة وبػػػػػػػػػػػػػػػػحل  مت 
إخػػػػػػػػػػراج قيمػػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػية 
االيػػػػة لرتاكػػػػب التكػػػػوين 
مػػػػن وجػػػػػود التشػػػػػكيالت 

 .ا هوسية 
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 :ذات الذنب القافز شرةلجسم ح األجزاء البنائية(3)جدول 
 

 

 
 

حشرة ذات الحنب القافز عن متويل واشواجره 
 ٗ٘ص  «ـٕ٘ٓٓ»

 

 
نفسى ا صوراملئو البطن   حشرة الحنب القافز زوا

 ٕٛٔص

 

 
 مهظر بطن
 «ـٜٜٜٔ »و خروف العمقل الببطهية عن الشاذيل 

 ٕٓٔص

 

 
 
 ٖٕ٘ص املرجع نفسى حشرات الغري ةهحة عن
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل الن م البنائية ألجزاء الحشرة األولى
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة للحشرة األولى التصميم الطباعي 
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 :سم19×سم111في مقاس األولى  ةالطباعي اللوحة 
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 :اللوحة الطباعيةمن مقاطع من التصميم الطباعي و 
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 : األولى التحليل الفني للتجربة
 : تصميم وتصميم :األولىعة من المجمو 

 
 

 
 

 :بنائية التصميم الطباعي
وجػودة   اخللفيػة تتكوف البهائية التصميمية   التصميم الطباعي بتكوين كتلة مرتابطة ومتوافقة مع الفراغػات امل     

 .اجملازة من قبل طباعة التصميم باأللواف االكلري  
يتحػرؾ التصػػميم   اسرتسػػاؿ بػػ  أنصػػاؼ دوائػػر وخطػػوط مسػػتقيمة عراػػية تتػػيع لل طػػوط املهحهيػػة و األ ػػكاؿ    

ا دمػػا مػػن حتكػػم الوارسػػة   جتربتاػػالواخليػػة بػػالظاور وتبقػػى التػػن ريات اخلطيػػة مػػن نقػػوش ورتػػوش وسػػحبات انسػػيابية 
 .. رونق جترير فن  إليااتءفي 
 :الطباعي ذالتنفيجمالية 
ا مػػع طباعػػة التصػػميم ال ػػاين هنػػمػػع ألوا يػػتاللـتظاػػر الطبعػػة بسػػحبى واحػػوة بػػاللوف الرمػػاده علػػى اخللفيػػة حيػػث       

يم دتػ  طباعػة التصػمقػو  بعػو طباعتػى و األوؿ األساسػيالتصػميم  إىل أٌدخلمن حشرة قمل الكتب والقل  حيث 
 .باخللفية والرب    نسق مستمر األماميةال اين لتهاغم 

يػػو  ػػفافية ( اخللفيػػة -التصػػميم ال ػػاين– األوؿالتصػػميم )حمتويػػات اللوحػػة  أجػػزال ٖفكػػرة الػػرب  بػػ   أ ػػرة يػػحا    
 .اللوف الحه طبع بى التصميم ال اين 

 
 
 
 
 
 

بهائية للتصميم الطباعي ال اين  جزياية
 .قمل الكتب والقل  من جسم

 .من تصميم الوارسة
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 :جنحة من مجموعة الحشرات الغير م ثانيةاستمارة المالح ة للحشرة ال

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
ٕ 

 رتبة ذوات الذنب الشعري
 حشرة السمك الفضي

جسػػػماا مغطػػػى   الغالػػػب  را ػػػي  وتتميػػػز بػػػنف  
رفيعة وموببة عهو املػ خرة ل ويػي حشػرات أجساماا 

نشػػػػيطة جػػػػوا تتواجػػػػو داخػػػػل املهػػػػازؿ وبػػػػ  الكتػػػػػب 
القو ػػػػػػػػة وايػػػػػػػػم نػػػػػػػػوع موجػػػػػػػػود   اململكػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة 
السػػعودية  يػػو السػػم  الفءػػي وترجػػع تسػػميتى بػػحا 

 .االسم إىل لونى الفءي املميز
نػػوع  ٖٓٚتهقسػػم يػػحو الرتبػػة إىل أربػػع فصػػائل تءػػم 

ي تتغػػػػػػحة علػػػػػػى املػػػػػػواد علػػػػػػى مسػػػػػػتوة العػػػػػػاملل ويػػػػػػ
الكربوييػػػػػػػػػػورات املوجػػػػػػػػػػودة   بقايػػػػػػػػػػا األ ػػػػػػػػػػجار أو 
املهتجػػػػػػات الورقيػػػػػػة ويػػػػػػي ال تعتػػػػػػرب أفػػػػػػى علػػػػػػى البياػػػػػػة 

 . البشرية 

 
 (ٗٗ) كل 

تتمتػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػحو اششػػػػػػػػػػرة بالهظػػػػػػػػػػاـ 
اإليقػػػاعي لبهائاػػػا املتكامػػػلل فاػػػػي 
تشػػػػػكل تػػػػػراب  أجزائاػػػػػا بالهسػػػػػب 

 . املتفاوتة مع التهاسق  والتوازف
  املسػػػاحات ويشػػػكل عهصػػػر اخلػػػ

الػػػ  تعطػػػي إحسػػػاس وحػػػوة انػػػزل 
 .بالكل 

تكونػػ  مػػن جسػػم حشػػرة 
السػػم  الفءػػي وجزيااهتػػا 
التفصػػيلية  تركيبػػات االيػػة 
وتصػػػػػػػػػػػميم مكػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػن 
تػػػػػػػػواخالت وصػػػػػػػػي  فهيػػػػػػػػة 
اكتسػػػػػػػػبتاا مػػػػػػػػن الرتاكػػػػػػػػب 
الغػػري رتيػػب لغػػرض تكامػػل 

 .الوحوات الفهية
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 :يالسمك الفض شرةيضم األجزاء البنائية لجسم ح(4)جدول 

 

 
 

 الزوائو البطهية   اششرات الغري ةهحة 
 «ـٜٜ٘ٔ» عن رزؽ 

 

 

 

 
 الزوائو البطهية الغري تهاسلية   حشرة السم  الفءي

من رتبة ذوات الحنب الشعره من طائفة اششرات الغري  
 «ـٕٗٓٓ»والسحيباين عن بووه  ةهحة

 
 الفكوؾ العلوية   اششرات الغري ةهحة 

 «ـٜٜ٘ٔ» عن رزؽ 

 

 
 التعقيل الصوره
 عن املرجع السابق
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل الن م البنائية ألجزاء الحشرة الثانية
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة للحشرة الثانية التصميم الطباعي 
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 :سم61×سم81اللوحة الطباعية مقاس 
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ــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــاعي ومــــــــــــــــــــــــــــن اللوحــــــــــــــــــــــــــــة الطباعي :مقــــــــــــــــــــــــــــاطع مــــــــــــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــــــــــــميم الطب
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 : الثانية التحليل الفني للتجربة
 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
 ةالتصػػميمي التفرعػػاتوخرجػػ  مهػػى لتكونػػ  كتلػػة وسػػطية حتتيػػة يت للاػػا الفراغػػات الالزمػػة لتػػوازف كتلتػػى      
ت بهػال التصػميم زياػابربنػاما الكميػوتر مػاذمر فتػو ن االسػتعانةكلة من جزياػات جسػم اششػرة ل وقػو مت املتش

 .وقبل استكماؿ التصميم الطباعي  إلعطال صفة التهاظر وذل  بعو بهائاا يوويا 
االجتػػػاو البهائيػػػة   مقاسػػػات خمتلفػػػة مػػػع انتاائاػػػا بتفرعػػػات مائلػػػة  املفػػػرداتالكتػػل التصػػػميمية املكونػػػة مػػػن    

 .شفظ حركة الع  امن التصميم

 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

حيث دت  الطبعة على لوح اخلشب .حقق يوفى التصميم الطباعي   اخلطوط والهاايات املفتوحة     
الستكماؿ االية  األسودبسحبة لونية واحوة باللوف اشياده ويو الرماده ومت حتويوو يوويا باللوف 

.ة ولونى مع لوف اخللفية حيث ظار التوائم للوف الصارخ لل لفية ويوول لوف الطبعةالتصميم الطباعي
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 :استمارة المالح ة للحشرة الثالثة من طويئفة الحشرات المجنحة 

 

 

عدد
ال

 

   

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 إلنشائيةا
عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
 
ٖ 

 رتبة خارجية األجنحة أو ناقصة التحول
 حشرة ذبابة مايو

ملػػم وأمػػا الهػػوع  ٓ٘ملػػم إىل ٗويػػرتاوح طو ػػا بػػ   
ملػػػػم  ٓٔاملوجػػػػود   اململكػػػػة ال يزيػػػػو طو ػػػػا عػػػػن 

وتتميػػػػز يػػػػحو اششػػػػرة بزائػػػػواتي  طػػػػويلت  متعػػػػودة 
 .يطية  خرةالتعقل باإلاافة إىل زائوة خ

واػػػػع األجهحػػػػة متعامػػػػوة فػػػػوؽ الصػػػػور مػػػػن الهػػػػوع 
الغشائيل وأجزال الفم   يحو اششرة خمتزلػة حيػث 
أهنا ال تتغحة بل تعي  لساعات معػوودة تقءػياا 

 ػػػػػػػػػػػار )  التػػػػػػػػػػػزاوج وواػػػػػػػػػػػع البػػػػػػػػػػػي  مث دتػػػػػػػػػػػوت 
وتقءػػػي حياهتػػػا   طػػػور اشوريػػػة وتعػػػي    (.مػػػايو

 .املال قو تصل إىل  الث سهوات
 فػػػة بشػػػرية وال أاػػػرار ويػػػي تتغػػػحة  ال تسػػػبب أه

علػػػى العوالػػػق الهباتيػػػة   املػػػال وتعتػػػرب مصػػػور غػػػحال 
 .لو اؾ

 
 (٘ٗ) كل 

اكتملػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػػميم 
وعهاصػػػػػػػػػرو   يػػػػػػػػػحو اششػػػػػػػػػرة 
وأجزائاػػػػػػػػػػػػا البهائيػػػػػػػػػػػػة  يػػػػػػػػػػػػث 
احتوت على الهقطػة وتن رياهتػا 
واخلػػػػػػػػػػػ  وإيقاعاتػػػػػػػػػػػى اللػػػػػػػػػػػحاف 
أعطػػػػػػػػػػػاو اشركػػػػػػػػػػػة للتصػػػػػػػػػػػاميم 

القػػػػػوة البهائيػػػػػة الػػػػػ  امتلكػػػػػ  
الشػػػػػػػػػكلية والتعبرييػػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػػة 

 .التكرارات
  

وجػػػػػوت القيمػػػػػة اشسػػػػػية 
وانماليػػػػػػػة   الرتكيبػػػػػػػات 
التصػػػػػػػػميمية ملػػػػػػػػا حققػػػػػػػػػى 
توالػػػػػػػػػػو األ ػػػػػػػػػػكاؿ مػػػػػػػػػػن 
بعءاا البع  والتهاظره 

 .حوؿ حموريا أحيانا  
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 :ذبابة مايو حشرةيضم األجزاء البنائية لجسم ( 5)جدول 

 
 لكاملاششرة   طوريا ا

 (ٜٛٛٔ shambanعن )
 «ـ ٕ٘ٓٓ» يواشوارج عن متويل و

 صٖٛ 

 
 ( مايو) ذبابة ايار  حورية 

 (ٖٜٚٔ Romoserعن)
 ٕٕٙص  «ـ ٖٜٜٔ» و خروف عن  رؼ

 
زوائو بطهية   حورية ذابا مايو عن 

Snodgrass1935)) 
 ٗٗصاملرجع السابق عن 

 
لسانية لريقة اششرات التابعة لرتبة ذباال الزائوة ال

 Snodgrass1935))مايو عن 
 ٖٗصاملرجع السابق عن 
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل الن م البنائية ألجزاء الحشرة الثالثة

 

       
 

  
 

 

  
 

 
 
 



 

- 999 - 

 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  للحشرة الثالثة التصميم الطباعي
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 :سم91×سم111اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :الطباعيةمقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة 
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 : الثالثة التحليل الفني للتجربة
 : تصميم وتصميم :من المجموعة األولى

 
 

 
 
 
 

 :بنائية التصميم الطباعي
ويػػػحا مػػػا حققتػػػى جزئيػػػات لاملتجمعػػػة واملتفرقػػػة  األزيػػػارالطبػػػاعي    ػػػكل باقػػػات مػػػن  ظاػػػر التصػػػميم      

لتعطيػػى  ةالتصػػميميأسػػية تت لػػل املفػػردات اششػػرة   بهائيػػة التصػػميم جػػال التكػػوين مهتصػػفا مػػع حمػػاور خطيػػة ر 
 واملفػػػرداتلصػػػهع تصػػػميم طبػػػاعي اخلطػػػوط املتواخلػػػة واملتشػػػابكة  اإلبواعيػػػةومػػػن متطلبػػػات  لالقػػػوة والرتكيػػػز  

طمسة واملفتوحة
م
 . امل

 
 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

ومث طبػػػع التصػػػميم  لاملطفػػػي الغػػػري نقػػػي  األبػػػي  إىلاخللفيػػػة   تػػػورج البهفسػػػجي الغػػػامق  ألػػػوافجماػػػزت     
ملسػة االيػة حيػػث تهاغمػ  مفػردات التصػميم الطبػاعي واخللفيػة وللػرب  انمػػايل  أعطػىالػحه  األسػودبػاللوف 
حيػػػث طبعػػػ  بػػػالورني    خػػػرةويػػػو مػػػن بهائيػػػة حشػػػرات ( ٜٚ)  أعػػػالوالتصػػػميم ال ػػػاين   الشػػػكل طبعػػػ  

 .  الشفاؼ اخلاص بالسيل  سكرين دما اكسبى قيمة االية تعبريية 

لرتب  البصل ( الكبرية)املفردة العليا
الصغرية للبق الهيلي  األخرةواملفردة 

 .من تصميم الوارسة.العمالؽ 
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 :استمارة المالح ة للحشرة الرابعة من طويئفة الحشرات المجنحة 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
 
 
ٗ 

 حول رتبة خارجية األجنحة أو ناقصة الت
 حشرات الرعاشات 

حجماػػػا متوسػػػ  إىل كبػػػري قػػػو يصػػػل عػػػرض أجهحتاػػػا 
وأعيهاػػػػػػػا مركبػػػػػػػة وكبػػػػػػػرية . سػػػػػػػم ٕٓويػػػػػػػي مفػػػػػػػرودة إىل 

لوأجػػزال فماػػا قويػػة ومتحػػورة للمءػػ  لو ػػا زوجػػاف مػػن 
األجهحة الغشػائية الشػفافة الطويلػة وحتتػوه علػى عػروؽ 

تنقسـم هـذه الرتبـة إلـى .   بكية طويلة وعريءة وك رية
ـــين أساســـيتينتحـــت رتب و ػػػا الرعا ػػػات الكبػػػرية و : يت

الرعا ػػػات الصػػػغرية لو كػػػن التفريػػػق بيهامػػػا عػػػن طريػػػق 
أطػػػػػػواؿ األجهحػػػػػػة علػػػػػػى أجسػػػػػػاماا   حالػػػػػػة السػػػػػػكوف 
تتواجػػو الرعا ػػات الكبػػرية فػػوؽ الػػربؾ واجملػػاره املائيػػة ل 
و الرعا ػػػات الصػػػغرية بػػػ  اششػػػائ  و ػػػواطئ اجملػػػاره 

 ..املائية واملستهقعات
ن اششرات املفرتسة فاػي تتغػحة علػى الػحباال وتعترب م

 .والبعوض وغري ا

 الرعاش الكبير  

 والرعاش الصغير
 (ٙٗ) كل 

تبايهػػ  وحػػوات بهػػال يػػحو 
اششػػػرة مػػػن حيػػػث الطػػػوؿ 
والعػػػػرض وتكونػػػػ  أجػػػػػزال 
التصػػػػػػػػػػػػػػميم   مفػػػػػػػػػػػػػػردات 
متهوعػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػة تبايهػػػػػػػػات 
ظايرة علػى اششػرة اليافعػة 

 .واششرة البالغة

التهػػػػػػػػػوع علػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػهم  
الواحػػػو لتحقيػػػق التميػػػز 
انمػػػػػػػػػػػػايل وانويػػػػػػػػػػػػة   
التكػػػػػػػػػػػػػػػػػوين أظاػػػػػػػػػػػػػػػػػرت 

 .تكوين متكامل
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 :حشرات  الرعاشات جسم البنائية ليضم األجزاء ( 6)جدول 
 

 
 

رسم ختطيطي لحكر الرعاش يواع التطور املائل 
 األمامي  الواع  األرجلللصور الحه امل 

 االنقباض على الفريسة عمليةلتسايل 
 ٙٗص  «ٜٛٛٔ»افامبعن  

 

 
 حورية الرعاش والزوائو البطهية الغري تهاسلية

   ٔٛص «ٕٗٓٓ»عن البووه والسحيباين 

  

 
اششرة البالغة :  أعلىعن اليم  : الرعا ات 

اششرة البالغة :  أعلىعن اليسار : للرعا ات الكبرية
حورية الرعاش :  أسفلاليم   نالصغري عللرعاش 
حورية الرعاش :  األسفلعن اليسار   :الكبرية 

  «ٜٜٜٔ»و خروف الشاذيل نالصغري ع
     ٕٓٗص 

       

حورية الرعاش بالقرض  ملفرتس  الفم ا أجزال
 ٗ٘ص « ٕٗٓٓ» عن بووه والسحيباين

 
أجزال فم حورية الرعا ات لمهظر بطن للرأس 

 ل  لتب  التفاصيل والشفة السفلية املمتوة لل
 ( Alecterٜٔٚٛ)الرتكيبية عن 
 ٙ٘ص السابق  صورعن امل
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 :ات الدارسة إثر تحليل الن م البنائية ألجزاء الحشرة الرابعةالصياغات التشكيلية من تصميم
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة للحشرة الرابعة التصميم الطباعي 
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 :سم61×سم81اللوحة الطباعية مقاس 
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
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 :التحليل الفني للتجربة الرابعة
 : تصميم وتصميم :األولىمن المجموعة 

 :بنائية التصميم الطباعي
وظاػػػػر التكػػػػوين  لالصػػػػغري شوالرعػػػػالالرعػػػػاش الكبػػػري ل وأرجػػػػلل أجهحػػػػةاملتكونػػػػة مػػػن  األزيػػػػارباقػػػات مػػػػن    

 لة ػػػالهاايات املفتوح إىلمهتص  اللوحة 
العراػػػػي   أو لالبهائيػػػػة  ػػػػحا التصػػػػميم مػػػػن تصػػػػور التهػػػػاظر الطػػػػويل للمفػػػػرداتوتشػػػػكل  القيمػػػػة الشػػػػكلية    

 .اخلارج  إىل أوالواخل  إىلباملسافات املتهوعة 
 

 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

 ل وال  األسود أدت  طباعة التصميم مقلوال رأس على عقب باللوف    
 واألماميػػػة األراػػػيةالشػػػفافية املطلوبػػػة للتعا ػػػق املتهاسػػػق مػػػن تػػػواخل  أعطػػػىمث طباعػػػة التصػػػميم معتػػػوال  دمػػػا 

.مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحات اخللفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اللونيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة امللسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوغى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعو ع والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحهلللتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميم  
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 :استمارة المالح ة للحشرة الخامسة من طويئفة الحشرات المجنحة 

 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 شكليالثراء ال

 
 
 
 
 
 
٘ 

 رتبة عرقية األجنحة
 :أفــراس النبي

 حشرة فرس النبي األخضر
يػػرتاوح حجماػػا بػػ  املتوسػػ  والكبػػري وغالبػػا  مػػا تكػػوف 
طويلػػػػة ورفيعػػػػة ل تتميػػػػز باالسػػػػتطالة الصػػػػورية   العقلػػػػة 
الصػورية األوىل لويػػي حتمػل زوجػػا مػن األرجػػل املتحػػورة 

مػػن األجهحػػة للقػػه  ويػػي ميػػزة  ػػحو الرتبػػة و ػػا زوجػػ  
األماميػػة مػػن الهػػوع انلػػوه الءػػيق ل واألجهحػػة اخللفيػػة 

 .من نوع الغشائي والعري  
وأفػػػراس الهػػػر مػػػن اششػػػرات املفرتسػػػة حيػػػث  ػػػا القػػػورة 
علػػػى التحػػػرؾ وااللتفػػػات لحيػػػث زاويػػػة االلتفػػػات تصػػػل 

ل ويػػػي دائمػػػا    واػػػع االسػػػتعواد بامتػػػواد  ْٖٓٓحػػػ  
اششػػػائ  والهباتػػػات أرجلاػػػا األماميػػػة بسػػػكوف تػػػاـ بػػػ  

لػػحل  يرايػػا الرائػػي بصػػورة الشػػ   املصػػلي أو املتعبػػو 
و ػػي بػػالفرس الهػػر األخءػػر نظػػرا للونػػى األخءػػػر ل أو 

 .األخءر املصفر

 
 (ٚٗ) كل 

تكونػػػػػ  أسػػػػػ  التصػػػػػميم 
وعهاصرو من خالؿ جسػم 
اششػػػػػػػػرة الطويػػػػػػػػل والرفيػػػػػػػػع 
لػػػػػػػحل  وجػػػػػػػو التعامػػػػػػػو   
اخلطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوط املسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيمة 

ركػػة ووجػػوت اشيويػػة   اش
الوائريػػػػػػة لػػػػػػرأس اششػػػػػػرة ذا 

 .الشكل الشبى الواخلي

وجػػػػػػوت القيمػػػػػػة الرمزيػػػػػػة 
والتعبرييػػػة جملػػػاؿ اخلطػػػػوط 
املتعامػػػػػػػػػوة مػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػالؿ 
الرتاكػػػػػب والتػػػػػواخل مػػػػػع 

 .التجاور  والتماس 
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 :فرس النبي األخضر حشرةيضم األجزاء البنائية لجسم ( 7)جدول 

 

 

 
 «ٕ٘ٓٓ »عن متويل واشواجره

 صفحة الغالؼ

 

 
 (ٖٜٚٔ (Romoserفرس الهر عن 

 ٚٓٔص  « ٜٛٛٔ» امبافعن 
 

 
مهظر جانر لصور حشرة فرس الهر  عن 
(Snodgrass1935,Albrecht 

1956) 
 ٚٓٔص السابق  صورعن امل

 

 
 

 الرجل االمامية للقفز   حشرة فرس الهر 
 (Imms 1957)عن
 ٗٗص  السابق صورعن امل

 
 للهطاط اخللفيةالرجل ( أ من اليسار األجهحةالصفات التقسيمية لعروقية 

 ٖٕ٘ص « ٜٜٜٔ»و خروفلفرس الهر  عن الشاذيل  األماميةالرجل ( صور فرس الهر   ج( ال
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 :سةالصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل الن م البنائية ألجزاء الحشرة الخام
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  للحشرة الخامسة التصميم الطباعي
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 :سم61×سم81اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :اعيةمقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطب
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 :التحليل الفني للتجربة الخامسة
 : تصميم وتصميم :من المجموعة الثالثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بنائية التصميم الطباعي
( فػػػػرس الهػػػػر)اسػػػم اششػػػػرة  مػػػػناملهب ػػػػق  اإلحسػػػاسمػػػػن التصػػػميم الطبػػػػاعي  راجإخػػػػاعتمػػػوت الوارسػػػػة      

 ل الميةػػػػػػاإلسكاملهمهمات 
مػػن  األعلػػىبشػػكل متهػػوع حػػ  يظاػػر   الػػركن لبهائيتػػى  وإعػػادةوعليػػى مت اخػػح جػػزل مػػن التصػػميم املهتاػػي    

 .لػػػػػالتصميم الطباعي الكام
 .أسفل التصميم  وجتمع  املهمهمات على الركن املقابل من  

 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

ومت اخػػح جزئيػػة مػػن التصػػميم الطبػػاعي لطبعاػػا بػػاللوف األبػػي  لدتػػ  الطبعػػة مبسػػحة لونيػػة حياديػػة واحػػوة    
 لعلى الطرؼ الهاائي املقابل لكل جزل من التصميم الطباعي األوؿ 

ػل التعا ػق التصػميمي نظػػرا  ألف األجػزال اكتمػلوبػحا ( ٛٛ)ويظار التصميم ال اين   الشػكل أعػػػالو رقػم    
 . مستموة من التصميػم األوؿ

 

ة بهائية للتصميم الطباعي جزياي
 .ال اين من جسم فرس الهر
 .من تصميم الدارسة
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 :استمارة المالح ة للحشرة السادسة من طويئفة الحشرات المجنحة 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
ناصر ع

 تشكيلة
 الثراء الشكلي

 
 
 
 
 
 
ٙ 

 رتبة مستقيمة األجنحة 
 حشرة الجراد الصحراوي أو الرحال

يتميػػػػز يػػػػحو اششػػػػرة باألرجػػػػل اخللفيػػػػة املتءػػػػ مة واملتحػػػػورة 
للقفػػػػػز ل وأجػػػػػزال فماػػػػػا متحػػػػػورة للمءػػػػػ  ل وأعيهاػػػػػا كبػػػػػرية 
وبشػػػػكل وااػػػػع و ػػػػا القػػػػورة علػػػػى إصػػػػوار األصػػػػوات عػػػػن 

أجسػػػاماا يػػػػرتاوح طػػػوؿ يػػػػحو طريػػػق حػػػػ  أجػػػزال معيهػػػػة   
سػػػم ل ويػػػي تعتػػػػرب مػػػن ا فػػػػات ٕٔسػػػػم إىل ٔاششػػػرة مػػػن 

الزراعية اخلطرية ألهنػا تتغػحة علػى األوراؽ اخلءػرال وخاصػة 
 . إذا كان  على أسراال تءم بالي  األفراد

 بشػكل السػرال   تطػري انػراد أفػراد أف يالحػظ إذو 
 بع    بعءاا  وج كل األفراد وأف مءطرال عشوائي

 خػروج وتعػاىل سػبحانى اهلل بػى وصػ  عظػيم مشػاو  
 تعػاىل يقػوؿ للحسػااللإذ القيامػة يػـو مػن قبػوريم الهػاس
ػػػػَن اأْلَْجػػػػَواثا َكػػػػنَنػَّامْم َجػػػػرَاٌد } ػػػػوَف ما ػػػػعا  أَْبَصػػػػارميمْم خَيْرمجم خمشَّ

ٌر   نباتية الرتبة تل  أفراد كل وليس :ٚأيى  القمر{مُّهَتشا
 .املفرتسة بع  األنواع يهاؾ أف إذ غحائاال  

 
 (ٛٗ) كل

تكونػػػػػػػ  أسػػػػػػػ  التصػػػػػػػميم 
وعهاصػػػرو مػػػن بهائيػػػة حشػػػرة 
انػػػػػػػػػراد الرحػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػكلية 
وبتائيتػػػػى الواخليػػػػة فوجػػػػوت 
اخلطػػػػوط املهحهيػػػػة بننواعاػػػػا 

 .امللتوية واملقوسى 
أوجػػػػػوت الفراغػػػػػات والػػػػػ   

التشػػػػػػػػػػكيلية لتكػػػػػػػػػػوف قػػػػػػػػػػيم 
 .االية 

تشػػػػػػػػػػكل  الوحػػػػػػػػػػوات 
ال ريػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالتفاصػػػػػػػػػػػػػػػػػيل 
الوقيقػػػػػػػػػػػػة إىل تكػػػػػػػػػػػػوين 
 ػػػبكات مػػػن اخلطػػػوط 

 .املرتاكبة
مػػػع تػػػواخل حمػػػاور مػػػن 

 . أنصاؼ دوائر 
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 :الجراد الصحراوي حشرةيضم األجزاء البنائية لجسم ( 8)جدول 

 
 

 

 

 
 
 ٗٔٔص«  ٕٗٓٓ»بووه والسحيباين 

 

 

 
 ٗٔٔالسابق ص صورعن امل

 
 مهظر بطن ملخ انرادة 

عن الشاذيل ( ٖٜ٘ٔلAlprech)عن 
 ٚٙٔص « ٜٜٜٔ»و خروف

 
 

 مهظر جانر  لة واع البي    أن ى انرادة 
 ٛٙٔالسابق ص صور عن امل 

 
 ة رأس انراد الرحاؿ مهظر جانر علب

 ٚٚٔالسابق ص  صورعن امل

 
 أجزال فم انراد الرحاؿ 

 السابق صور عن امل
  ٚٚٔص 
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الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل الن م البنائية ألجزاء الحشرة السادسة

  

 

 



 

- 999 - 

 :قبل تنفيذ عملية الطباعة للحشرة السادسة التصميم الطباعي 
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 :سم61×سم51اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
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 :التحليل الفني للتجربة السادسة 
 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
اخلػػارج ومفرغػػة  إىلوظاػػرت اخلطػػوط مفتوحػػة لميمية صػػلعبػػ  اخلطػػوط الهصػػ  دائريػػة بتوازنػػات القطػػع الت   

 
م
 طمسة من جاة اخرة لمهاا و امل

 األسػػفل إىل املهصػػ  اليمػػ  واىل اليسػػار و  إىلاملتجاػػة  واأل ػػكاؿاخلطػػوط أاػػف  اجتايػػات يػػحو وقػػو    
  الطػابع اشركػي املتػوفق بتهػاغم  اإليقاعيػة اللمسة إىل لواملوجات إىل  تكون  كتلة تصميمية لتفرع  مهاا

 للةػػػػػاملتواخ واأل كاؿاخلطوط 
 .الووائر أنصاؼواخالت ػػػػواملهتشرة واملتوازنة مع تلحيوية الكتل الشكلية املصغرة  ودما يزيو    
 

 :الطباعي ذنفيالتجمالية 

دتتعػػ  خلفيػػة التصػػميم الطبػػاعي بالسػػحبات ذات اللػػوف األخءػػر وطمبػػع التصػػميم بػػاللوف األبػػي  الهقػػي     
 .حملة  أباحيث تويا التصميم الطباعي وظار   
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 :من مجموعة الحشرات مجنحة  ةبعالسا استمارة المالحظة للحشرة

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
 
 
 
4 

 رتبة متساوية األجنحة
 ألبيضحشرة النمل ا

 أو األرض دابل  مثلل أخرى بأمساء األبيض النمل يعرف
 األبليض النملل العلملاء امل  عليل  أطلل  وقل  .األرضل 
 اجتماعي  حياة متثل متعاون  مستعمرات يف يعيش لكون 
 .العادي حياة النمل كبري ح  إىل تشب 

 مائلل أو ةلات  رملادي) املميل  الفلات  لونل  إىل باإلضلاة 
 ملليمرت 2 بني ما األبيض النمل طول ويرتاوح ،(للصفرة

 مل  تكلون أطلول اللي امللكل  باملتثناء ملليملرتًا22 إىل
 .بكثري ذلك
ورد ذكللللر الللل ا النمللللل يف السللللرإن الكللللر  بسللللورة ب مسلللل  وقللل  

وايضلللاً يف ملللورة ملللبأ حيلللع يلللرى بعلللض العلملللاء أن النملللل 
األبيض او داب  األرض اللي أكللع عصلا نل  اي ملليمان 

ةلمللا قضللينا عليلل  املللوت مللا : ) قوللل  تعللاىل ا يفاملشللار إلي لل
 21إي   ...(دهل  على موت  إال داب  األرض تأكل منسأت 

عللللى ملللادة السللللليلوز ة لللو ي للللاج  النملللل االبلللليض تغللل ى ي
األخشللللللاة اااةلللللل  واألحلللللللوار ا يلللللل  وا صللللللري واملوكيللللللع 
واألوراق واألقمشلللللل  والنباتللللللات ا يلللللل  واااةلللللل  والس لللللل  يف 

 .وحلاتاملراتب واملفر 
 املسلتعمرة، داخلل ةئلات إىل ينسسل  األبليض والنملل
 داخلل ال تتعل ا  الل ي احمل د عمل ا ةئ  لكل أن حيع
 جمنحل  والى التاااو  علا  القاادرة الفئاات- اخلليل 

 امللكات، وال كور أو امللوك، والب ائل  :على وتشتمل

تعللللللل دت أمللللللل  وعنا لللللللر 
التصمي  م  أنواع اخل لوط 
وتنوع أحلكال املفردات م  
من للل  املرك يللل  حللول نس للل  
الومللو وو للور التكللوي  يف 

 .إحلعاع متواج 

لعبللع التكللرارات اللل ور 
األكللللحت يف  سيلللل  قيملللل  

مللللذ ا لللل ف  ااشللللتلع
والتلللللللل اخيت املنحنيلللللللل  
و سيلللللللل  وحلللللللل ة االللللللل ء 
بالكللللللل يف تعلللللل د ا للللللا  

 . املرك ي  
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تسلللللوم بلللللالت اوج يف حالللللل  ملللللوت أو )أو األةلللللراد االحتياطيللللل  

 (ك أو امللك  غياة املل
الشللللغاالت و  :وهااااي المياااار مجنحااااة :الفئااااات العقيمااااة 

 .العساكر 
 

 
 (15)حلكل 
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 :النمل األبيضجسم حشرة يضم األجااء البنائية ل (9)جدول

 

 
 

 «2002 »ع  متويل وا واجري

 40ص

 
 (Romoser1973)ع   األبيضالنمل 

 211ص  «2661» ع  حلرف
 

 
 األجنح رتب  متساوي   األبيضحشرات النمل 

 «2001»ع  ب وي والسحيباين 
 262ص

 
ع   األبيضمنظر ب ين لعلب  رأس جن ي النمل 

((Snodgrass1935  
 11ص « 2666»وإخرونع  الشاذيل 

 
 تبني ال رز الساع ي  األبيضقاع ة جناح النمل 

 عن  اا ء السفلي م  ااناح  ال ي يتصف
 213ص  «2655»ع  حلامبان( Gramee2616)ع  
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:الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجااء الحشرة السابعة
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:قبل تنفيذ عملية الطباعة للحشرة السادسة لطباعي التصميم ا
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:سم05×سم05اللوحة الطباعية مقاس 
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
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 : السابعة التحليل الفني للتجربة
 : تصميم وتصميم :األول من المجموعة 

 

 
 

 
 
 
 
 

 :بنائية التصميم الطباعي
 ،تصلاع تكلوي  م إىل اً  لسلمن األعلى إىل من ةعاً ي و ر التصمي  ال باعي متوازي مذ خو اخلليف  السفل    

 .كحتة املصغرة و املوح ات التكررة م  امل وط اخلو  حلكالاأل متكون  م يف زاوي  
 .الشب  متشاهبني النصفنيوق  ب ا التصمي  ال باعي متوازن نتيو  

سلل  امتلللك لو ، إيساعيلل  ة بوحلل ،التصللمي  برونلل   تلل ج إخللراجيف   التصللميميلعبللع امل للارة الي ويلل  للحركلل     
 .الس رة على الت اخل يف بصم   ي ة التصمي  ال باعي 

 

 :الطباعي ذالتنفيجمالية 
وقلل    لوالسامتلل ،املضلليئ  األلللواناخللفيلل  يف تلل اخيت خ يلل  عرضللي  بسللحبات متموجلل  بللني  ألللوانتعلل دت     

 .  بيضاء لللطُبذ التصمي  ال باعي بسحب  لوني
 أع للى لا  إليلل البلودرة ال ابيل   إضللاة ل بللاعي الثلاين بللورنيش اخللاص للشاحلل  ا ريريلل  ملذ وطُبلذ التصلمي  ا   

 .الشفاةي   إحساس
مل  املعلاين  والثلاين األولاملتكون  م  التصمي  ال باعي  م  التعبريات اامالي ، يف ا   ال بع  الكثري أرى   

كما اللو ا لللال عنلل  مسللتعمرات النملللل للل ،متكتتشللكلع عللللى جمتمعللات  أهنللاحيلللع ،املعللحتة لللروح ااماعلل  
 .متومع يف جمتمعات  إالحيع ال يعيش  األبيض

 

بنائي  للتصمي   ج ئي 
ال باعي الثاين م  جس  

 .األبيضحشرة النمل 
 م  تصميمات ال ارم 
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 :من مجموعة الحشرات مجنحة الثامنة والتاسعة استمارة المالحظة للحشرة 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  اصورته

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
5 
/ 
6 
 

  و(ابرة العجوز)رتبة جلدية األجنحة     
 :رتبة غازالت اإلنفاق

 :إبرة العجوز
 ي يل  ال إذ ا ول ، متومل   الرتبل  ال   حشلرات

 مييل  وأال  ملا.ونصلف ملنتيمرتات ثيثل  عل  طوهللا
 ي الشلرج ال وائل  مل  الل وج ذللك الو ا شلرات ال  
 يشلب  غلسل  وعنل  امللسلو، يشلب  املعسلل  والل ي غلري

 اللي ا شلرات مل  العولوز اخلياطل  وإبلرة إبلرة ثسلب
امللواد  عللى غالبًلا وتتغل ى  .هنلارًا وختتبل  للييً  تنشلو

 ملل  يعتللحت من للا والسليللل املتحلللل ، العضللوي 
 الشرجي  زوائ اا تستخ م ا شرات وا  .املفرتمات

 ال وائ  عللى هب   تسبض نأ املمك  وم  ال ةاع، يف
 .هبا اإلمساك حاول ما إذا بسوة اإلنسان إ بذ

 :غازالت األنفاق
-1 بلني ملا الرتبل  ال   حشلرات طلول يلرتاوح

 امتشللعارملميللرتات ، هلللا أجلل اء ةلل  ماضللغ  وقللرون 4
 الشلرجي  ال وائل  مل  بل وج ب وهنلا خي يل ، وتنت لي

 األجنحل  مل  جمنحل  بل وجني والل كور .التعسلل ثنائيل 
 غري اإلناث بينما كبري، ح  إىل ا و  يف املتساوي 
 األحوار،  ع أنفاق ا ا شرات ا   وتغ ل .جمنح 
 وتتغل ى، السلش و لع األحللوار، قللف و لع

  النباتات بسايا على األنفاق غازالت
 

 معلللللللللع حشلللللللللرتني مللللللللل  
ةصللللللليلتني نتلفتلللللللني نظلللللللرا 
لعللللللللللل م تلللللللللللوةر اا يئلللللللللللات 
البنائيللللللللللللللللل  ألجسلللللللللللللللللام ما 
وبلللللل لك ج اللللللل مج بيللللللن   
ةتللللوةرا علللل دا ملللل  األملللل  
والعنا للللللللللللللللر واألحلللللللللللللللللكال 
اهلن ملللللللللللي  وملللللللللللذ تكلللللللللللرار 

 .الوح ة يف أوضاع حرة

ل العللللللللللللام أعللللللللللللو التكاملللللللللللل
للعنا للر البنائيلل  لكللل ملل  
ا شللللللللرتني تواةلللللللل  معيللللللللار 
ااملللللللللذ املتنلللللللللاقض واللللللللللي 
بلل لك  للنعع تللرابو  يلل  
لألجل اء مللذ تللوازن ذا قيملل  

 .  عالي  
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 إةلات تعتلحت ال ة هنلا لل لك والف ريلات ، املتحللل 
 بعض ا يأكل الي السليل  األنواع بعض واناك خ رية
  .البعض

 

        حشرة إبرة العووز

 األنفاق غازالتحشرة 
 (20)حلكل 
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 : غازالت األنفاق و ابرة العجوز جسم الحشرتينيضم األجااء البنائية ل (05)جدول 

 

 

 
 

 «2002 » ع  متويل وا واجريالعووز  إبرة

 222ص
 

 األنفاقغازالت 
 األنثى لال كور   اليسار:اليمني

 225ص  «2666»ع  الشاذيل 
 

 
 « 2661» إخرون ع  حلرف و ( Romoesr1973بع  )غازل النسيج العنكبويت رتب  الغازالت 

 212ص  

 
  العووز إبرة

 «2661» و إخرون ع  حلرف
 210ص  

 

 
العووز ع  اليمني ال كر  إلبرةال وائ  الب ني  
 وImms 2624) األنثىوع  اليسار 

Chapan 2652) 
 204ص «م 2666»ع  الشاذيل 
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجااء الحشرتين الثامنة والتاسعة

                   
 

  
   

 

 
 

 

 
 

 



- 511 - 

 
 :وابرة العجوز األنفاقغازالت حشرة يضم األجااء البنائية لجسم  (05)جدول 
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 : قبل تنفيذ عملية الطباعة ةللحشرتين الثامنة والتاسعالتصميم الطباعي 
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 :سم59×سم055اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
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 :الثامنةالتحليل الفني للتجربة 
 : تصميم وتصميم :األول من المجموعة 

 
 

 
 
 
 

 :بنائية التصميم الطباعي
حيللع  ،العوللوز إبللرةامللتل ام ا ملل  ميقللو حشللرة   تيوللناعتملل  التصللمي  علللى الن ايللات اخل يلل  امل ببلل     

 .الن ايات اخل ي  املغلس  
 أوومللل  ع معااللل  التنلللاورات احملوريللل  العموديللل  ،البنائيللل  للحشلللرتني  مفلللرداتواعتمللل  عللللى التوميلللذ بلللني    

 .  امل مومباملساحات  أيضاً ، بالتعاحل  اخل ي والفراغي  األةسي 
 .اخللفي  اللوني   أو األرضي التكامل مذ  أضافط وإن اختيف مساكات اخل و    
 

 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

 ،ومللل  ع جاملت رجللل   بلللاأللوان  لللللاملتموجمتلللع ال بعللل  ب قللل  متناايللل  وبسلللحب  لونيللل  بيضلللاء عللللى اخللفيللل       
–األحوللام واملتعلل د ،  (202) أعللي كمللا يف الشللكل   بال بعلل  للتصللمي  الثللاين واألرضللي الللربو بللني الشللكل 

مللل   أيضلللاً التسنيللل  ال باعيللل  السلللوة ااماليللل  املن ةعللل   إىل أضلللافوالللو ملللا  -A4-A5-A6ثيثللل  مساملللات
 .الشفاةي  يف امتخ ام ورنيش الشاحل  ا ريري  وبودرة ال ا 

والللي تنللتظ  يف  األنفللاقالللي غ لت للا حشللرة غللازالت  كاألنفللاق األوليظ للر لل ارملل  التصللمي  ال بللاعي     
 . منسوم  مذ ت اخيت التصمي  الثاين تلتوائاإ

بنائي  للتصمي  ال باعي   ج يئي
ذات  حشرةالثاين م  جس  

 اتم  تصميم .ال نب الساة 
 . ال ارم 
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 :استمارة المالحظة للحشرة العاشرة  من مجموعة الحشرات مجنحة 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
 صورتها

 
األسس 
 اإلنشائية

عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
 
 
 
 
20 

 رتبة قمل الكتب والقلف
 حشرة قمل الكتب و القلف

 يلرتاوح إذ ا ول  يف  لغرية الرتبل  ال   وحشلرات
 4 إىل ملليملرت واحل  مل  أقلل بلني ملا أةراداا طول

 األحللوار جل وع عللى دائًملا وتوجل   .ملليملرتات
ملل   األخللرى األجلل اء علللى أو السللف،  لع

 مجاعلات، يف تعليش األنواع تلك ومعظ  .النباتات
 النباتات وال حاللب م  نتلف  أج اء على وتتغ ى

  .والف ريات
 ملا ةل ائًما املنلازل داخلل تعليش اللي األنلواع أملا

 املواد على دائًما وتسمى وتتغ ى جمنح  غري تكون
 بعلض وانلاك الكتلب، جلل  هبلا يلص  الي النشوي 
 املخ ونل  ا بلوة على أيًضا تتغ ى ق  الي األنواع

 ييحل  وقل  ..البيلوت داخلل الل قي ومنتولات 
 ا شلرات متشلى ا   أن ق   كتاة ألي املتصف 

 يشلب  ةيملا جلً ا  لغرية تكلون حيلع اللورق، عللى
 .الصغر يف املتنااي  الرملي  ا بيبات

 
 (22)حلكل 

 وللع االننلاءات الللي يف 
جسلل  ا شللرة إىل خ للوط 
تصل  لتكلوي  تصلميمات 
مرتاب للللللل  وبتسنيللللللل  التكلللللللرار 

ي للتصلمي  و لرت العكس
مفللردات أخللرى تعللني علللى 
امللللللللللللللللللتكمال التصللللللللللللللللللمي  

 الن ائي 

تشلللللللللللللللللكلع التكلللللللللللللللللرارات 
و ولللللللللللللللع إىل  أحلللللللللللللللكال 
تعبرييللللللللللل  تلللللللللللوحي باملتعللللللللللل  
البصللللللللري  بفضللللللللل ت بيلللللللل  

 .النظري  ااشتل ي 
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 :قمل الكتب و القلف  حشرةجسم يضم األجااء البنائية ل( 00)جدول 

 
 

 
 

 «م2002» يواجر وا رتب  قمل الكتب والسلف ع  متويل 
 

قمل الكتب 
 Romoser 2641ع 

 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجااء الحشرة العاشرة
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  للحشرة العاشرة التصميم الطباعي
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 :سم05×سم05اس اللوحة الطباعية في مق
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
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 : التاسعة التحليل الفني للتجربة

 : تصميم وخلفية: ثانيةمن المجموعة ال
 :بنائية التصميم الطباعي

كلال ارات والي   أحللكالكلون لتُ ،نتلفل   وأوضلاعيف مساملات  الكتلب والسللف قملحشرة  أجنح  أ  ت   
ال لرف   تشلكل عنلل ،يالبيضلاو وضلعي  االلتفلاف  أخ ت، والي  بالتناور احملوري ال ويل والعرضي وج ت 
البيضلللاوي   واألحللللكال،واملفتوحللل  ،بلللاقي املفلللردات البنائيللل  مللل  اخل لللوط امللتويللل  مللل   تكلللوي  متوملللذ األميللل 

 . م  واملفر ومن ا امل،واملغلس  ،املفتوح  
ا ركلل  نتيولل  التلل اخل امللتللوي مللذ خ للوط التصللمي   إحسللاس إع للاءالل   ا شللرة يف  أرجلللوقلل  لعبللع     

 .السيم  اامالي   أع ا الكلي  ا 
 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

حات غامس  يف للمس إضاة مذ ، األمودوج   ي   باللون ، األبيضبذ التصمي  ال باعي باللون طُ    
 .ال ارات حىت يت  التناغ  والوح ة بني بنائي  التصمي  واخللفي  اللوني   فأنصا
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 :من مجموعة الحشرات مجنحة الحادي عشرة استمارة المالحظة للحشرة 

 
 
 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة
األسس  صورتها

 اإلنشائية
عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
 
22 

 ة هدبية األجنحةرتب
 حشرة ثربس البصل

 يف  لغرية اللرتب  أو ،األجنحل  ا بيل  ا شلرات 
 21 إىل2.0بلني  ملا طوهللا يلرتاوح حيلع حوم لا،
 وامل ببل ، املمشلوق  الرةيعل  بأجسلام ا وتتميل  .ملليملرتا

 متحلورة الفل  وأجل اء .نسلبًيا كبلرية أعين لا أن كملا
 تسلوم ال   ا شلرات أن إذ و االمتصلاص، للخل ش
 العصلارة ومتتص للنبات اخلارجي  ال بس  جرح أو خب ش
 يف الفل  أجل اء وتوجل  تللك االروح، مل  تسليل اللي

 .قصري  نروطي بوز أو خرطوم داخل
 إذ أجنحت لا حللكل الو اللرتب  حشلرات مييل  ملا وأال 

 واألطلوار .طويلل  أا اة أو حلعر وهلا ورةيع  أهنا طويل 
 النباتلات عللى تتغل ى ملا اللرتب  غالبًلا مل  النشل  
 ةادحل ، خسلائر مسلبب  امل روعل  واحملا ليل كلال اور
 الفريوملات مل  الكثلري أن كملا من لا مفلرتس، والسليلل
 .ا شرات ا   طري  ع  تنتسل النباتي 

 
 (22)حلكل 

اخل وط االنسيابي  تنوعلع 
يف التصلللللللللللميمات اللللللللللللي ج 
امللتل ام ا ملل  جسلل  الل   
ا شلللللرة ومسحلللللع بتكلللللوي  

علللللل  مفللللللردات حلللللللكلي  متنو 
 تللللللللللوي علللللللللللى الرتاكيللللللللللب 
املت امنلللل  مللللذ االللل ء لتكللللون  

 .متكاملكل 

التخ ي يللللللللات املرتاكبلللللللل  
واملت اخلللللل  تبعلللللا لشلللللكل 
ان ملللللللللللي قريلللللللللللب مللللللللللل  
الللللللللللل ائرة  سللللللللللل  السلللللللللللي  
ااماليلللل  لكللللل مفللللردة ع 
جيعمع لللللللللللللللللا للتصلللللللللللللللللمي  

 .ال باعي الن ائي 
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 :تربس البصل حشرةألجااء البنائية لجسم يضم ا (01)جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Romoser1981)ترب  البصل ع  

 «م 2661»ع  حلرف 
 

 
 (Borror et alع   األجنح ترب  عريض 

(1981 

 «م2662» ع  رزق 

 

 
  ((Romoser1973ترب  البصل العام ع  
 الساب  ص رع  امل



- 511 - 

 
 :ةالصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجااء الحشرة الحادية عشر 
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  ةللحشرة الحادية عشر التصميم الطباعي 
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 :سم05×سم05اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :يةمقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباع
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 :العاشرةالتحليل الفني للتجربة 

 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
يف مسامللات ؛صللميمي  املتنللاورة حللول  وراللا الت األحلللكالملل   ؛ذات قيملل  ةنيلل  متكونلل تكوينللات خ يلل     

الت السائمل  مل  وكلان للتبلاد أج ائ لااخللارج يف بعلض  إىلةتشكلع من ا العيقات الرتكيبيل  املفتوحل  ،نتلف  
  .واخل وط واملساحات ترميخ ا   السيم  الفني   األحلكال
 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

 أع  للا للا  ،اخللفيلل  اللونيلل  املتكونلل  ملل  لللون واحلل علللى يللادي بللاللون الرمللادي ا للتصللمي  متللع ال باعلل     
ومذ ت اخيت الفراغات يف اخللفي  و لرت وكأهنلا وحل ات تصلميمي  ،نوع م  التباي  بني التصمي  وخلفيت  
 .متكون  م  نف  التصمي  ال باعي
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 :من مجموعة الحشرات مجنحة  ة عشرالثاني استمارة المالحظة للحشرة

 

 : البق النيلي العمالق حشرةيضم األجزاء البنائية لجسم ( 31)جدول 
عدد

ال
    

 اإلدراكيالبعد  البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة

 األسس صورتها
 اإلنشائية

عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي
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  األجنحةرتبة نصفية  
     لنيلي العمالق البق احشرة 

 أحجامهما  يف متباينم  حشمرا  الرتبم  همه  تضم 

 21مم   أكثمر إىل بعضمها طملل يصم  حيم 
ا صمير بعضمها أن حمن يف سمنتيرتاا   ًً  يف جم

همه  الرتبم    حشمرا  يف كبمر  واألعمن .حجرتم 
 .الًم على وهي تتيهى

 
 (63)شك  

مممممممممم  بناحليمممممممممم  همممممممممه  ا شممممممممممر  
اخليمم  وارارجيمم  و تكمملي  الً

تصممممممممممرتيرتا  مترتاسمممممممممم  عمممممممممم  
طريممممممممممل اريمممممممممل  ا  مممممممممت يرت  

ا نحنيممممممممممم   وأيضممممممممممماً وا لتليممممممممممم  
وكممهلح حممرت الااكمم  الممهي 

اهلنًسمممي    األشمممكالوجمممً يف  
كا ثلممممممم  والمممممممًاحلر   واللمممممممهان 
اسمممتكرتلع بعضممممهرتا الممممبع  

الكليمممممممم   أجزاحلهممممممممايف تكمممممممملي  
 .نف ها 

لعبممممممممممع التكممممممممممرارا  
المممممممًور  واإلضممممممما ا 
 تكممممممممملي  الكبمممممممممر يف

ال يرتمممممممممممممم  ا رتاليمممممممممممممم  
ا نبث م  مم  التصممرتي  

 . النهاحلي  الكلي و

 

   
 96ص«م3116»ع  متليل وا لاجري 
 

  
ال نا  اهلضرتي  لبمل ا اء النيلي العرتالق ع  عبً 

ص  «م:::2»خرون وآ ع  الشاذيل:2:7ا لاد 
247 
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 :ةالصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجزاء الحشرة الثانية عشر 
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  ةر للحشرة الثانية عش التصميم الطباعي
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 :سم19×سم311اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :اعي ومن اللوحة الطباعيةمقاطع من التصميم الطب 
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 :ةالحادية عشر  التحليل الفني للتجربة

 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
 وهممل ممما عرتممً  الًارسمم  عرتلمم  نتيجمم  اسممتلهام  ممم  رتبمم  هممه   ظهممر التصممرتي  اليبمماعي كصنمم  منصمم      

  بن النصفن خبيل  م ت يرت  ميرت   ومفرغ  طا شر  وهي رتب  نصفي  األجنح  وقً رب
متنلعمم   أوضمما ممم   ممم  صممرتي  التصممرتي  ظهممر  التكممرارا  يف اللحممًا  ا  ممتلهرت  ويف م اسمما  متفمماو و 

 هه  اللحمًا  عم  نو التلازن بقً و  بن جنبا  التصرتي  اليباعي  ا يلي اإلي ا ادخ  نل  م   وهل ما
 .ا  م  اريل  ا لتلي  والير عريض بصنل طريمل جعلها متجه  حنل الًاخ  

 
 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

ال مل  واللضممل     وهممها مما أعيممىابتمًرااه وا رتزوجمم ال ماخن   بمماألللانمتمع اليبعمم  علمى ارلفيمم  ا تللنم      
 .عليها خيال الربوز ال يحي وا لرترت ا خرتلي  أضفى  ً  األسلدلللن اليبع  وهل الللن 
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 :مجنحة المالحظة للحشرة الثالثة عشر والحشرة الرابعة عشر من مجموعة الحشرات استمارة ال

 

عدد
ال

    

 اإلدراكيالبعد  البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة 

 صورتها
 

 األسس
 اإلنشائية

عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي
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 رتبةمن نفس الحشرتين 
 األجنحةرتبة متجانسة 

 بشمك  متباينم  الرتبم  همه  يف ا شمرا  أحجمام:  المرنحشررة 

 ا م   فمي.ملليرتماا 91إىل 4.1بمن مما أطلاهلما تمااو  إذ كبمر 

 .الصي  أثناء ا لريا  وتض  تزاوجًيا ال تتكاثر األ راد أن جنً
  تضم  ارريم  يف ولكنهما ولملد   حشمرا  عليهما ييلمل وهنا

 قً  إهنا الفصلل ب ي  يف أما بيلض   حشرا  مباشر  وت رتى
 بيًضا  وتض  تزاوجًيا تتكاثر

 التيهي  نباتي  أهنا كرتا ت ريًبا  أرضي  الرتب  هه  حشرا  وك 
 بشمك  تتعماي  ا م  أنملا  زراعي   وبعم  آ ا  منها والكثر
ا رتايم   النرتم  ي مًم حيم  النرتم   أنملا  بعم  مم  تعماوي
 خترج اليت الع لي  ا اد  على النرت  يتيهى بينرتا للرت  والرعاي 

 بالنمًو  تعمر  والميت النباتي  للعصار  نتيج  امتصاص  ا   م 
 قلي  أج ام وذا  نشيي  حشرا  هي السيكاداوأما  الع لي 

 الرتيبم  وتضم  همه  .وشمعري  قصمر  استشمعارها قمرون أن كرتما

 .ال يكادا حشرا 
 حشرة المن

  
 اداالسيكحشرة 

 
 (65)شك 

يف  اشمماكع ا شممرتن معمماً 
  التصمممممممممممممممرتيرتيالتفاصمممممممممممممممي  

واجترتعمممممممممممممع يف تراكممممممممممممم  
اريل  وتعامًها وكمهلح 

اهلنًسمممممممممممي   اهليئممممممممممم صمممممممممممن  
ا  مممممممممممترتً  مممممممممممم  ج ممممممممممم  
ا شرتن وبمهلح امتزجمع 
عناصممممممممممممممممممر كمممممممممممممممممم  ممممممممممممممممممم  

 .التصرتيرتن

 تلا  ع ا شرتن معماً 
لتكلن تصرتيرتا واحمً 
ذا قيرتمممم  تعبريمممم  وممممم  
همممه  ال يرتممم  انيل مممع 

ثيمممممممممممممم  اريممممممممممممممل  تك
 .وجترتيعيها 
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 : المن والسيكادا شرتينيضم األجزاء البنائية لجسم ح( 31)جدول 

 

 

 
 « 3116»ع  متليل وا لاجري  ال يكيادا

 235ص 
 

 

 
   ال يكادا ذا  النل  الثاق  ا اص   أجزاء

 64ص « :::2»وآخرونع  الشاذيل 
 

  
   اجملنح  حشر  ا 

 (Romoser2:84 )ع 
 «م 4::2»وآخرون  ع  شر 

 

 
بًوي حشر  ا   ع  

 « 3115»وال حيباي 
 92ص  

 
ع  ا رج  حشر  ا   
 387ص ال ابمل 

 

 
 387ص ع  ا رج  ال ابمل م  جمنح ع  اليرتن وغر جمنح 
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 :غات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجزاء الحشرتينالصيا
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  للحشرتين  التصميم الطباعي
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 :سم 01×سم01اللوحة الطباعية في مقاس 
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:مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
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 :الثانية عشر التحليل الفني للتجربة 

 : تصميم وعازل:من المجموعة الثالثة 

 
 :بنائية التصميم الطباعي

اختممه التصممرتي  اامملر ا احلمم  يف اجتمما  حركتمم  حيمم  امتزجممع بناحليمم  جزحليمما  ا شممرتن ممم  بعضممها الممبع      
 .  وخيي  منتظرت  التًاخ  ومتناسب  ا رك  م  اجتا  التكلي   وتكلنع عالقا  شكلي

وقمممً تشمممكلع ا فمممردا  يف إي اعممما  متباينممم  وا  ممماحا  ميرت ممم  بمممن ا جممم  واللضممم   ممما سممماعً التنظمممي  
ا ركي للتصمرتي  ومما قمً المًع  رمروج التصمرتي  بص ضم  قالم  همل اريمل  اإلشمعاعي  ا ماد  ا  متلهرت  مم  

 .ا فاسا  ليرها م  ا شرا أرج  هه  ا شرا  
 

  :الطباعي ذجمالية التنفي
انيل ممع لاليمم  الللحمم  اليباعيمم  ممم  التضمماد اللمملي ال مماحل  يف ارلفيمم  الللنيمم  و التصممرتي  اليبمماعي حيمم      

متممع اليبعمم  بممالللن األسمملد الممهي اظهممر التبمماي  بممن ا  مماحا  الفا مم  واليام مم    وهممها ممما أعيممى ال ممل  يف 
 .  بن اللحًا  التصرتيرتي ا رك
وإن خروج ت ني  خيل  العزل م  الًاخ  إىل ارارج يف م اح  متًرج  مم  الضميمل إىل االت ما  نتيجم      

سمممح  اللممملن الشمممفا  ا احلممم  إىل الصمممفر  مممم  الشاشممم  ا ريريممم  اليمممر مصممملر عليهممما تصمممرتي  طبممماعي    مممً 
.حركمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  ابتكاريمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  لت نيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  اليباعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم   أعيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممع
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ر وهما مجموعة من الحشرات حظة للحشرة الخامسة  عشر والحشرة السادسة عشاستمارة المال
 مجنحة

عدد
ال

    

 البعد االدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة

األسس  صورتها
 اإلنشائية

عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي
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 نفس الفصيلةحشرتين من 
 رتبة شبكية األجنحة

 حشرا  يف  يز بشك  بعضها ع  ومتباعً  كبر  ا ركب  األعن

 .شمرجي  زواحلً تلجً وال ماضي   الف  أن أجزاء كرتا .الرتب  هه 

 العمروق كثمر  الشمفا   مم  األجنحم  زوجمان ا شمرا  وهلمه 

  ا ج  يف ت ريًبا وا ت اوي  والعرضي   اليللي 

 يف وختتبئ وم نن  ضخرت   كلك هلا يرقا  نرت  هيال إن أسً
 يف الشمك  خصلًصما قرتعيم  صمير  حفمر تصمن  حيم  الابم 
 مبثابم  ا فمر تلمح الرقما  وت متخًم والناعرتم   ا فككم  الابم 

 منلم  ت م ط  عنمًما .األخمرى وا شرا  األرضي  للنرت  مصاحلً
ال   إهنما ا فمر تلمح مم  أي يف أخمرى صمير  حشمر  أي أو
 الابم  وتفكمح لنعلمم  نظمرًا ا فمر  مم  ال مري  ارمروج تيي ت م

 قما  عنمً الابم  يف الرقما  ا ختبمص  كم  ّ   ُيم   ا حلا ها على
 مم  هنماك أن كرتما .ب مهلل  الفمراحلرت تلمح اقتنماص مم  ا فمر 

 حشمرا  وتفماس النباتما  علمى الرقما  مم  أسمً ا م  تعمي 
 .أيًضما مفاسم  تبم الر  همه  يف اليا عم  ا شمرا  ومعظم  ا م  

    أسد المن

 أسد النمل
 (66)شك  

مل تتمل ر ا زيئمما  البناحليمم  
بالعمممممممممًد الكمممممممممايف لصمممممممممن  
أكثمممر مممم  تصمممرتي  لمممهلح 
وجممً  وحممًتن بنمماحليتن 
لتكملي  التصممرتي  النهمماحلي 
لمممممممهلح حصمممممممم  التبممممممممادل 
التكمممراري لللحمممًا  وقمممً 
متيمممز هممممها التصممممرتي   ممممه  

 لفني  ا رك  ا

لعبمممممممممممممع التكممممممممممممممرارا  
المممممممممممممممًور األكمممممممممممممممرب يف 
  يمل قيرتم  ا شمتلع 
ممممممممممممممممممممممممممم  ا ممممممممممممممممممممممممممه  
والتمممًاخال  ا نحنيمممم  
و  يممممممل وحمممممً  ا مممممزء 
بالكممم  يف تعمممًد اجتممما  

 .ا ركزي  
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 : اسد المن واسد النملشرتين جسم حيضم األجزاء البنائية ل( 53)جدول 

 
 ( Romoser1981 )النرت  ع  أسًع  اليرتن حشر  

 (2:62ح   )ا   ع  الي ار ع   أسًشر  ح واألخرى
  344ص  « 3115»ع  بًوي وال حيباي 

 
 2:ص«  3116»ع  متليل وا لاجري 

                
 (Mektav &Fleent1939)ع  (باالمتصاص)أجزاء الف  ا فاس يف يرق  أسً النرت  

  « 3115»بًوي وال حيباي  ع  
 66ص  «:::2»وآخرون الشاذيل وع 
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجزاء الحشرة الحشرتين
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  :قبل تنفيذ عملية الطباعة للحشرتين الرابعة عسر والخامسة عشر وذلك  التصميم الطباعي 

 
 
 
 

 

 
 



 

- 511 - 

 :سم 01×سم51باعية في مقاس اللوحة الط
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
 

 

 

 

 

 

 



 

- 511 - 

 :الثالثة عشر التحليل الفني للتجربة 
 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
البناحليمم  هلممه  ا شمممرتن نتيجمم  التنمماظر اامملري اليممليل  الممهي ظهمممر يف   ئيممتكلنممع التفاصممي  ارييمم  يف ا زي

ا فردا  التصرتيرتي  ا تكرر  والميت أخرجمع إي اعماً غمر منمتظ  لتمًاخ  همه  ا فمردا   ظهمر إح ماس المرق  
 الشمممك  ا مممًب  والتكمممرارا  ارييممم  داخممم  حمممً همممه  ا فمممرد  مممما قمممً هلممما -الزخمممار  اإلسمممالمي –اإلسمممالمي 

 .ًع  للظهلر النهاحلي للتصرتي  اليباعيال
 

 :الطباعي ذجمالية التنفي
 .مب ح  للني  لللن األسلد على ارلفي  ا ل اء ذا  الللن الفاتحمتع اليبع  

يمم  اظهممر هلمما إح مماس وإن التبمماي  اريممي يف التصممرتي  اليبمماعي بعممً اليباعمم  ظهممر  لاليتهمما وممم  لمملن ارلف
الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممربوز اريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي
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  األجنحةرتبة غمدية 
 ساء الدقيق المتشابهةخنف حشرة

 أكثرتر إىل 52.0 مرتبين ولرتبرت  هرته  يف وألطرتاول ترتاوحح إذ

 05 عرت  حزنرت  يزيرت  مرتب وخلنرتبس  حمرت  ملليمرتااو  705 مرت 

 ألحزون وحلشرتروت يبلنسرتب  ثقيرت  يعترتر ولرتازن حهرتهو جرومارتب 

 سمهرتب أجرتزو  يرتنن ولرتبرت  هرته  حشرتروت حتتميرتز .وألخرتر 

 .كبرية مركب  أعينهب أن كمب متحارة للمضغ 
حشرة محرو  يني  وللان مسطح  ييضبحي  ولشرتل  سهي أهنب 

صرترترترت رهب نقرترترترتم حعلرترترترت   مرترترترت هب  حعلرترترترت  مرترترترت   520طاذلرترترترتب 
حمتاسرترتم   خطرتاط  رتبةرة  رترتب حتاجرت  يف ودلطرترتبح  حودل رتبزن

عمرهرترتب سرترتن  حصرترت  يهرترت  عمرهرترتب إىل ثوثرترت  سرترتناوت حمتاسرترتم 
تغطيهرتب  ييضرت  005أنثبهرتب علرت  ولرت صيرت يرتاوحح  مرتب تضرتع 

لرترترتزج يغل هرترترتب يبلرترترت صيرت ح رترترتري  مرترترت  وألطعمرترترت     وحلشرترترترة يرترترت سروز
يرترتام إىل يرصرترتبت تتحرترتال إىل عرترتهرو   12-11 ت قرترت  يعرترت 

 .حتتحال إىل وللان  تلبث أن يهف لاهنب ييضب  وللان مب

 
 (05)شل  

 ولعبمرترترترترترترترترترت  وخلبرجيرترترترترترترترترترت وذليئرترترترترترترترترترت  
  لبنبةيرترترترترترترترت  وحلشرترترترترترترترترة هن سرترترترترترترترتي

ولشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتل   إىلمتيرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  
حوسرترترترترترترترترترتتم ت  والسرترترترترترترترترترتطاو  

ودل رترترتر وت ولتهرترترتميمي  منهرترترتب  
بحر وخلبرجيرترترترترترترترترترترترترت  مرترترترترترترترترترترترترت  ولرترترترترترترترترترترترترت

ولترترترترترترت وخوت وخلطيرترترترترترت  ولرترترترترترت  
ول وخليرترترترترترت   أجرترترترترترتزو صرترترترترترتنعتهب 
  حأعطرترتح حركرترت  للحشرترترة  

خرترترترترترتم وألصرترترترترترت وم إىل إعطرترترترترترتب  
هنبيرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتبت م تاحرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  يف 

 .ودل ر وت ولتهميمي  

تلانرترترترترتح ولقرترترترترتي  و مبليرترترترترت  
يف م رترترترترترترترترترترترترترتر تن ماوكبرترترترترترترترترترترترترترترت  
وخلطرترترترترترترترترترترترترترترترتاط حمتنبسرترترترترترترترترترترترترترترترتق  

حوكتملرترتح ولقمرترت   وألجرترتزو 
 وإليقرترترترترترترترترترترترترترترتب ولتعبرييرترترترترترترترترترترترترترترت  يف 

ت ولتلرترترترترترترترورن مرترترترترترترت  تقنيرترترترترترترتب
مرترترترترترترت  تهرترترترترترترتغري  و شرترترترترترترتتلح

حتلبرترترترترترترترترتري حترترترترترترترترترت وخ  مرترترترترترترترترت  
 .حوإلضبس ه  وحل



- 591 - 

 :خنفساء الدقيق المتشابهة  شرةالبنائية للجسم ح األجزاء يضم( 61) جدول

 
ولعرحق يف خن سب  ول صيرت ودلتشب   رتب   م ي  

 ولغم  وألمبميو نبح  وألجنح 
 (7505ولق    )ع  
 .5ص «م7555»حآخرحن  ع  ولشبذيل

 
 منظر يطين السانيت  ولعقل  وله ري  وخلل ي  

 50ص  ولسبيرت  ه رع  ودل

            
س  خن سب  ول صيرت ودلتشب   رتب   م ي   أجزو 

  (7505ولق   )ع   وألجنح 
 00ص«  م7555»حآخرحن  ولشبذيلع   

 
 مت ه  و نبح وخلل ي يف خن سب  ول صيرت ودلتشب  

  55ص ولسبيرت  ه رع  ودل

             
ولتجايف وحلرص ي منظر جبنيب  خن سب  ول صيرت 

 750ص   ع  ودلرج  ولسبيرتأمبمي حمنظر 

 
  وله ري  وخلل ي  يف ة ولعقلز منظر خبرجي لرح 

 خن سب  ول صيرت ودلتشب  
 50ص ولسبيرت  ه رع  ودل

 
 منظر  وخلي لاجيت  ولعقل  وله ري  ولاسط  حمت هلهب م  ولغم  حيلارة ولعقل  وله ري  

 50ص   ولسبيرت ه رع  ودل
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة للحشرة السابعة عشر التصميم الطباعي 
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 :سم18×سم38اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية مقاطع من
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 :التحليل الفني للتجربة الرابعة عشر

 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :لتصميم الطباعيبنائية ا
تلرترترتان ولتهرترترتمي  ولطبرترترتبعي يف خطرترترتاط مت وخلرترترت  ح ماويطرترترت  حوضلنرترترتب وت ملتايرترترت  حمتجهرترترت  إىل وخلرترترتبرج  حصرترترت      

جتمعرترتح صرترتاة هرترتهو ولتهرترتمي  مرترت  وخلطرترتاط ودلتجمعرترت  حودللانرترت  للحركرترت  وللبملرترت  للتهرترتمي  ولطبرترتبعي   حمرترتب يعطيرترت  
  ولتنرتبرر حولتلرترور حوحلركرت  ودلتناعرت  يف وجتبههرتب ول وسعي  إىل و مبل ها أن ولنظبم ولسبة  علرت  كرت  ولتهرتمي  مرت

سهرترت  و رترتز  عرترت  وللرترت  ليلرترتان كرترت  مسرترتتق  يهوترترت  حهرترتا مرترتب    قيقرترت  مرترت   حإملبنيرترت حللرترت  ودلتحرترت ة يف صبلبهرترتب  
 . ح يف ول   شتلخول نظري  و 

 
 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

ط ودلتماجرترت  علرترت  لرترتان وخلل يرترت   رهرترترت ولطبعرترت  يف نعامرترت  وإلحسرترتبس ولرترتهن سرترتبع  يف  عمهرترتب حركرترت  وخلطرترتا     
ولرتهن يعطرتي للرترأن إحسرتبس ولشرترتعا ودلرجبنيرت  يف حركتهرتب  وخرت  ودلرتب   سرترتبللان وأليرتيل للطبعرت  ح وللرتان ولبرترتبر  

 .   لل ل ي  مب أطلقح ولعم  ولطببعي ضلا هه  ولقي  و مبلي  
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 رتبة غشائية األجنحة 
 حشرة زنبور الحنطة المنشاري

 أح ودلبضرتغ  و  سمهرتبيرتنجز  تتميرتز ولرتبرت  هرته  ححشرتروت   
 يشرتل  كبرترية ودلركبرت  أعينهرتب أن كمرتب ولوعقرت   ودلبضرتغ 

 حشروت عل  ييضهب تض  ولزنبيري أناو  م  حوضح حوللثري
 أن ولعلمرتب  وسرتتطب  حصرت  كعاوةرت  تت رتههب حيرتث أخرتر 
 هرته  كمرتتط وت عليهرتب تعرتي  حولرت  لريصبهترتب  يسرتتغلاو
 تلك وميبست   وآلسبت م  كثري عل  ولقضب  يف وخلبصي 

  .يبدللبسح  يعر  سيمب ودلتط وت
 ولر   حعل .وللقبح أح حباب وألزهبر رحيرت عل  تتغه 
 م  ولع ي  م  وإلنسبن جينيهب ول  وللثرية ول اوة  م 
 أح وحلياي  ودللبسح  يف ساو  يبست  ومهب ولرتب  هه  أسرو 
 إنتبجهب يف أح ولنببتبت م  للثري أسبسي  ملقحبت للاهنب

 يعل أن إال حولشم  كبلعس  ودل ي ة نتجبتلبعل ودل
 . ضبرة زروعي  آسبت تعتر أناوعهب

 
 (01)شل  

تشرترتللح وألسرترت  و مبليرترت  
مرترترترترترترترترترترترترت  خرترترترترترترترترترترترترتول ولتهرترترترترترترترترترترترترتغري 
حولتلبرترترترترترترترترترترتري يف ودلسرترترترترترترترترترترتبحبت 
ولرترت  صبمرترتح عليهرترتب م رترتر وت 
و رترترترترترترترتز  مرترترترترترترترت  وللرترترترترترترترت  حهرترترترترترترترتي 
م رترترترترترترترترترترتر وت ينبةيرترترترترترترترترترترت  ن رترترترترترترترترترترت  
وحلشرترترترترترة حكرترترترترتهلك م رترترترترتر وت 
ينبةيرترترترترترترترت  ولتهرترترترترترترترتمي  و زةرترترترترترترترتي 

 .للحشرة 

سلسرترترت   و شرترترتتلح  صبمرترترتح
عل  أسبس أن و ز  كرت  
متلبمرترترت  ين سرترترت  حهرترترتا مرترترتب 
حققترترترترترترت  صيمرترترترترترت  ولتهرترترترترترتمي  
ولللرترتي ذلرترته  وحلشرترترة سهرترتا 
يف وألصرترترترترترترترترترت  جرترترترترترترترترترتز  مرترترترترترترترترترت  
ححرترترت ة تلرترترتررت حتروكبرترترتح 
مرترترترترترترترترت  تقنيرترترترترترترترترتبت ولتهرترترترترترترترترتغري 
حولتلبرترترتري وحلرترترترة سنحجرترترت ت 

 .تهمي  متلبم 
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 :زنبور الحنطة المنشاري حشرةجسم يضم األجزاء البنائية ل (62)جدول رقم

 

 

 
 

 

 
ع  ولشبذيل ح  وألجنح م  س  يرصبت  شبةي   أجزو 

 ..7ص «م7555»آخرحن

 

 
  ع  وألجنح و سر ولبع  ولاجين م  رتب   شبةي  

 ..7ص«م7555»ولشبذيل حآخرحن
 

 
 ..7صودلرج  ولسبيرت ع  ول لاك ولعلاي  يف وحلشروت وجملنح  
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجزاء الحشرة الثامنة عشر
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  للحشرة الثامنة عشر التصميم الطباعي
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 :سم18×سم08اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :ومن اللوحة الطباعية مقاطع من التصميم الطباعي
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 :ة الخامسة عشرالتحليل الفني للتجرب

 : تصميم وعازل:من المجموعة الثانية 

 :بنائية التصميم الطباعي
متيرترترتز ولتهرترترتمي  ولطبرترترتبعي يبلتبرترترتبي  يف ودلسرترترتبحبت ودلعتمرترترت  حودلترترترت وخ  عليهرترترتب ول رو رترترتبت وخلطيرترترت  حهرترترتا هرترترت       

تاسرترتم  حعرترت   حوألشرترتلبلولتهرترتمي  يف ولرترتريم يرترتن ودلسرترتبحبت حوخلطرترتاط  إي وعيرترت ولقيمرترت  و مبليرترت  ودلنطلقرترت  مرترت  
هرته  ولقيمرت   إىلوللثرتري  أضرت حيرتن جبنبيرت   حولظبهرةودلتناع  يف وجت  وضلنبةهب  والضلنب وتولتهمي  م   أشلبل

 ودل رتر وتحجعلح منهب صيم  مجبلي  تعبريي   حص  سبع هب ولتنبرر حال ولرتار ولطرتايل حولعوصرتبت ودلاويطرت  يرتن 
 .ودللان  للتهمي  ولطببعي 
ول نيرترت  يف إملبنيرترت  وسرترتتقول وألجرترتزو  حجعلهرترتب كرترت  متلبمرترت  ين سرترتهب حهرترتا  حو شرترتتلحمرترت  منطلرترترت تطبيرترترت نظريرترت  

 . وذل   ولهن تسع  إلي  ول روس  وحلبلي 
 

 :الطباعي ذالتنفيجمالية 
ولرت  رهرترت علرت  علرت  وخلل يرت  ذوت وللرتان ول رتبتح ذو ودلسرتح  ولنبعمرت  لل رشرتبة  وألسا متح ولطبع  يبللان     

هرترتمي  ولطبرترتبعي للرترترحز حرهرترتار ت بصرترتيل  ول صيقرترت  حهرترتا مرترتب  عمرترت  جرترتا ة ولشبشرترت  وخلل يرترت  حهرترتي مرترتب سرترتبع ت ولت
 .وحلريري  حطبعتهب ذوت ولقيم  ولعبلي  

ولرترترت  كبنرترترتح  علرترترت  وخلل يرترترت    ولقيمرترترت  وإلي وعيرترترت  للتهرترترتمي  يف مرو سرترترت  لتقنيرترترت  ولعرترترتزل لتلرترترتاي  ودلسرترترتبحبت تحوز و 
 .مبثبي  وستلمبل ودلسبحبت ولتهميمي  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 029 - 

سعة عشر من مجموعة الحشرات مجنحةااستمارة المالحظة للحشرة الت

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة 

 صورتها
 

األسس 
 اإلنشائية

عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي

 
 
 
 
75 

 رتبة حرشفية األجنحة
 حشرة فراشة دودة القطن الصغرى

 م رترح ة حهرت  أجنحتهرتب عرترض يزيرت  ال وألنرتاو  يعرتل إن
 عرترض يهرت  صرت  أخرتر  أن أناوعرتب صلرت  ملليمرتا  0  عرت

 ملليمرتاو  15. مرت  أكثرتر إىل م رترح ة حهرت  أجنحتهرتب
 عرتبم يف معها   ري يشل  وحلج  يف وألناو  كبرية حهه 

أح  حروشرتيف ول روشرتبت حجرتا  مييرتز مرتب حأهرت .وحلشرتروت
و صرتغرية صشرتار  حهرته  حأجسرتبمهب  أجنحتهرتب علرت  جرت ا

 .ولنا  خوذلب حي   م  ول ح  وخلبص  ألاوهنب ذلب وحلروشيف
 ودل ملي ودللم  نوحظ ص  وحلشروت هه  مومس  حعن 
 متحرتارة سمهرتب وحلروشرتيف   حأجرتزو  تلرتك حجرتا  يسرتبا

 أشلبال أح ألاونب تت ه وألزهبر  حأحيبنب رحيرت المتهبص
 مرتزح ة تلرتان ولنببتبت حأحيبنرتب يرتن والخت رتب  مرت  متلنهرتب
 أناو  م  ب ولع ي أع وةه م  للحمبي  كبإلير الس  يشعر
 مرت  يرتبللثري إلضرترور  سرتاو  والصتهرتب ي  أمهيرت  ولرتبرت  هرته 

 تلقرتيح يف لرت حر  ذلرتك علرت  علرت  أح ولبصرتي  ولزروعيرت 
 ولنشرتبط   بلبرتب ا مرتبتلان هرته  وحلشرترة ليليرت  مرت  ولع يرت 
 .ليوا  للضا  تنجهب مب ح بلباب هنبرَوا  حختتبئ

  
 (05)شكل 

تاوج  أنرتاو  وخلطرتاط منهرتب 
يي  حودلنحنيرترترترترترترترترترترترترترترترترترت  والنسرترترترترترترترترترترترترترترترترترتيب

حوألسقيرترترترترت  ودلسرترترترترتتقيم  حولرترترترترت  
تاولرترترترترترت ت منهرترترترترترتب وألشرترترترترترتلبل 
ولشرترترتب  هن سرترترتي  شلرترترتب أعطرترترت  
ولترترترترترترترترترترترترترترترترتاوزن يف ولعوصرترترترترترترترترترترترترترترترتبت 
ولشرترترتللي  للرترترت  ححرترترت ة مرترترت  
ححرترت وت ولتهرترتبمي  ولبنبةيرترترت  

 للحشرة  

ولت طيطرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتبت 
ودلاوكبرترترت  حمت وخلرترترت  
أسضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتح إىل 
ولتلرترترترترترترترترترترترتاي  مجرترترترترترترترترترترترتبل 
ولاحرترترت ة حولتنرترترتا  يف 
حصرترترتح حوحرترترت  حهرترترته  
هرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتي ولقيمرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  

للشرترترترترترترتل   ولتعبرييرترترترترترترت 
 .ولعبم للتهمي  
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 :فراشة دودة القطن الصغرى حشرة يضم األجزاء البنائية لجسم ( 63 )جدول

 
 حشرة-عهرو -يرص 

 ( Shaban7555 )ع  رس  ختطيطي ياضح ولتحال وللبم  يف ول روش
 55ص «م550.»اورجي ع  متايل حوحل

 
 .75ولسبيرت ص ه رع  ودل

 
ع  متايل حوحلاوجرن لل روش   .ول   ودلبص أجزو 

   70ص «م550.»

 
 س  ول روشبت أجزو 

 7515أتلينزمنظر جبنيب للرأس ع  
 07ص«م7555»ع  ولشبذيل ح آخرحن

 

 
 ولقط  ولهغر   ح ة ح ة س  يرص  س  يرص  أجزو 
حآخرحن ع  ولشبذيل  ( 7505 حآخرحنحس  )ع  

 01ص « م7555»

 
 ولبطني  وللبذي  يف وألرج 

 755ص  ولسبيرت  ه رع  ودل وألجنح يرص  حرش ي  

 
ع  متايل  ولرج  وله ري  يف يرص  حرش ي  وألجنح 

 57ص  «م550.»حوحلاوجرن 
 

 
و نبح  حوآلخر وألمبميو نبح : وألعل نظبم ولعرحق 

حآخرحن  ع  ولشبذيل( Croom7515 )ع وخلل ي 
 50ص  «م7555»
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجزاء الحشرةالتاسعة عشر
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  األول التصميم الطباعي
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 :سم18×سم38في مقاس  األولىوحة الطباعية الل
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 :ومن اللوحة الطباعية األولمقاطع من التصميم الطباعي 
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 :عشر سادسةالتحليل الفني للتجربة ال

 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
ركزيرترترت  يف هرترترتهو ولتهرترترتمي   يرترترتث تركبرترترتح م رترترتر ة هرترترته  وحلشرترترترة لتلرترترتان كتلرترترت  شرترترتللي  ذوت خطرترترتاط تلانرترترتح ودل   

 مت وخل  حماوكب   حأعطح حرك  وألصاوس و بنبي  إىل حرك  وحلشرة ن سهب  
 .رهر ولتهمي  ولطببعي يف تنبرر كلي شلب أعطب  متيز ع  ولتهبمي  ولطببعي  وألخر  

 
 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

هرترته  وللاحرترت  مبسرترتح  لانيرترت  حوحرترت ة ييضرترتب   علرترت  خل يرترت  متعرترت  ة وأللرترتاون حودلت رجرترت  يرترتن  رجبهترترتب مرترت  طبعرترتح    
 .صبةم  وأللاون ولسبخن  

للمسرتبت وألخرتر  لل ل يرتبت وللانيرت  سظهرت وخلل ي  مبسحبت لاني  طاليرت  مت وخلرت   حيرتث أهنرتب سلتل رت  عرت  و
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 :لطباعة قبل تنفيذ عملية االطباعي الثاني لنفس الحشرة التصميم 
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 :سم18×سم08في مقاس  الثانية اللوحة الطباعية
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 :ومن اللوحة الطباعيةالثاني مقاطع من التصميم الطباعي 
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 :التحليل الفني للتجربة السابعة عشر

 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
رهر ولتهمي  ولطببعي ولثب  حهرتا يظهرتر مبحرتار اي  ييبحل ودلليئ ولبنبةي  ذله  وحلشرة  تو زيئبنتيج  تع و      

خلطيرترترترت  حوألشرترترترتلبل ودلسرترترترتتلهم  إىل وألعلرترترترت  حوىل وألسرترترترت    حتلرترترترترتان يف ذح زوحيرترترترت  منطلقرترترترت  يبحلركرترترترتبت و أحركرترترترتين 
ولرترترك  ولرترتار ولاحرترت وت ولشرترتللي  ودلتمتعرترت  يبللثبسرترت  وخلطيرترت  ول صيقرترت  ذوت ولت بصرترتي  ولهرترتغرية  إىلودلتهرترتف ودلبةرترت  
 ولت بصي    حأ قولطببع  يبلشبش  وحلريري  يظهار ك   إلي حها مب هت   

خرسرت  ولنببتيرت  حهرتا مرترتب يعلرت  مجبليرت  هرته  وحلشرترة حت بصرتي  جسرتمهب مرترت  وكتسرتا ولتهرتمي  ولطبرتبعي طرتبي  ولز 
 . ولغني  يبلرحع  ودل ر وتوستلهبم هه  

 :الطباعي ذالتنفيجمالية 

متح ولطببع  عل  وخلل ي  ذوت وللان ولاوح  ول  ُأضي ح إليهب ودلسحبت وللانيرت  ولظرتبهرة مرت  سرتاق ح رتح    
 .ولتهمي 

  .   م  تقني  ول رشبة ودلتناع  عل  وخلل يبت وللانيح هو ونعلسح مجبلي  ولتهمي
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 :استمارة المالحظة للحشرة العشرين من مجموعة الحشرات المجنحة 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 القيم التعبيرية القيم الجمالية عن الحشرة

األسس  صورتها
 اإلنشائية

عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي
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 رتبة خافية األجنحة 
 ثفصيلة البراغي

  حشرة برغوث اإلنسان
مييرتز  مرتب حأهرت  ملليمرتا  5وىل  520 يرتن مرتب أطاوذلرتب ترتاوحح

 وألعرتن حجرتا  عرت م ولرو يرتث وهنرتب حشرتروت صرتغرية  ح
 ولثبصرتا ولنرتا  مرت  ولرو يث س  ولغبلا  حأجزو  يف ودلركب 
وإلطرتوق  علرت  ولرو يرتث مييرتز مرتب أهرت  حمرت  ودلرتبص

 طبيعرت  هرتا عبليارتب ولق رتز علرت  يسرتبع هب شلرتب متضرت م 
  أرجلهب 

 مرت  مضرتغاط  حأجسرتبمهب رلنحرت   رتري كلهرتب حولرو يرتث
  م ولطيرتار يبمتهرتبص تتغرته  وليبسعرت  وألجنبب حولرو يث
 وحلشرتروت تعترتر مرت  وخطرتر ولرو يرتث أح ولثرت ييبت سبن

 دلرترض وألسبسرتي ولنبصرت  أهنرتب حيرتث لألمرتروض  ولنبصلرت 
 تنق  سنهنب حكهلك وألسا   ودلات مبرض ولطبعان يسم 

 تهرتيا وألمرتروض ولرت  مرت  وللثري ح ريهب .ولتي اس مرض
 .ولطيار أح ولث يي  وحلياونبت أح وإلنسبن

 
 (05)شل  

أعطرترترترت  جسرترترترت  هرترترترته  وحلشرترترترترة 
جزيئيرترترترترترترترترترترترترترترت  كبملرترترترترترترترترترترترترترترت  لبنبةيرترترترترترترترترترترترترترترت  
ولتهرترترترترترترترترترترترترتمي  ولللرترترترترترترترترترترترترتي نظرترترترترترترترترترترترترترو 
لاوكرترترتا حح وترترترت  حونرترترت  يعطرترترتي 
إحسرترترترترتبس وخلطرترترترترتاط ودلنحنيرترترترترت  
ودللتقيرترترترترترترترترت  يف نقطرترترترترترترترترترت  لتلرترترترترترترترترترتان 

 شلو شب  هن سيب
ودللتايرت   حم  ترت وخ  وخلطرتاط
حودلبةلرترترترت    حوخلطرترترترتاط ودلسرترترترتتقيم

أحجرترت ت تروكيرترتا متاوسقرترت  يف 
ومترترتزوج ولبنبةيرترتبت مرترت  يعضرترتهب 

 .ولبعل 

ولترترت رج صرترتنع  ولترترت وخ  يف 
تلبمرترت  ولبنرترتب  حهرترتا أعطرترترت  
ولقرترترترتاة إىل ولقيمرترترترت  ولتعبرييرترترترت  
 .حو مبلي  للتهمي  كل 



- 000 - 

 ::برغوث اإلنسان شرة يضم األجزاء البنائية لجسم ح( 64) جدول

 

 
 

 (Romoser1973)ير اث 

  «م 7555»ع  شر  حآخرحن  
 .0.ص 

 

 
 س  ولر اث منظر جبنيب للرأس   أجزو 

  ري مبن وأليسرمن هل  حول ك ولس لي  وإلير
 .0ص « م7555»ع  ولشبذيل ح آخرحن

 
 ول   ولثبصا ودلبص  أجزو 

 75ص «م 550. »ع  متايل حوحلاورجي
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجزاء الحشرة العشرين
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 :الطباعة قبل تنفيذ عملية  للحشرة العشرين التصميم الطباعي
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 :سم84×سم688اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية 
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 :التحليل الفني للتجربة الثامنة عشر
 : تصميم وتصميم :من المجموعة االولى

 

 
 

 
 
 

 :بنائية التصميم الطباعي
تلرترترتان ولتهرترترترتمي  ولطبرترترترتبعي مرترترترت  ترترترترت وخ  وخلطرترترترتاط ولعريضرترترترت   ودلسرترترترتتقيم  حودلنحنيرترترترت   رترترترتري عريضرترترترت  حيعضرترترترتبا مرترترترت     

ي  يف   حيظهرترتر ولتهرترترتمحولرترت  ذلرترتب ولنهبيرترترتبت ودل تاحرترت  لل رترتبرج  وذلن سرترتي  كبلرترت وةرة حولشرترترتل  والنسرترتيبي وألشرترتلبل
مركزيرترت  وجترترتب  ودلبةرترت  لليمرترتن يف و رترتز  ولعلرترتان حوىل والجترترتب  ودل رترتبلف لرترت  يف و رترتز  ولسرترت لي حيلتقرترتي يف نقطرترت  ولتقرترتب  

 حمنتظ  ضلا حرك  والجتب  ولبهرن للعن   ع  تلاي  سين ماويم وألطرو  تعبري
حولرترت  ملئرترتح يرترتبخلطاط  .لرترت ولترترتاوزن ذلرترته  وحلركرترت  حللتهرترتمي  ك أعطرترت حإن ولتازيرترت  يف ودلسرترتبحبت حول رو رترتبت مرترتب 

  .حهي ول  وح ث وحلرك  للتهمي  ولطببعي ولضيق  حول صيق  
 :جمالية التفيذ الطباعي

 حلقرت  ُأضرتيف ولتهرتمي  ولثرترتب  مبسرتح  لانيرت  حوحرت ة علرت  خل يرترت  لانيرت  مت رجرت  ذوت لرتانن نُ رتهت ولطبعرت      
 يتازي  متغري وألحضب  حال حعل  ولطبع  شلب زو  م  وحلرك   

ن ولرترترتارني  ولطبرترترتبعي ي ضرترترتبس  إليرترترت  ولبرترترتا رة ولطببعيرترترت  ذوت وللرترترتان ولرترترتههيب   أنتجرترترتح طبعرترترت  شرترترت بسي  للتهرترترتمي  حإ
.علرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  ولطبعرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  وألحىل حهرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتا مرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتب ورهرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتر ولبعرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  يف منرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتبطرت واللتقرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتب  ولثرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتب  

لتهمي  ولثب  م  ن   ئي  ينبةي  ليجز 
 .م  تهميمبت ول ورس وحلشرة 
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 :والعشرين من مجموعة الحشرات مجنحة  اإلحدىحشرة استمارة المالحظة لل

 

 

 

عدد
ال

    

 البعد اإلدراكي البعد البنائي للحشرة الحشرة ورتبتها
 ةالقيم التعبيري القيم الجمالية عن الحشرة

األسس  صورتها
 اإلنشائية

عناصر 
 تشكيلة

 الثراء الشكلي
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 رتبة ثنائية األجنحة  
 حشرة الذبابة المنزلية

 وحلشرتروت  عرتبم يف ولرترترتا وكرترتر مرترت  حهرت     

 يف ولهرتغر ودلتنبهيرت  ين مب أحجبمهب تاوحح ححشروهتب

 ملليما 05 إىل ملليما 025م  وحلج  متاسط  إىل

 إىل سر هرتب يعضرتهب عنرت  نحرت أج عرترض يهرت  حصرت 

 يرتزحج يتميرتز ولرتبرت  هرته  أسرترو  حكرت  .ملليمرتا 755

 حرتن يف يف ولطرتريون  تسرتت  مهب وألجنحرت  م  حوح 

 للترتاوزن   تتغرته   يرتبيي  إىل متحرتار ولثب  ولزحج أن

 كبنرتح وألزهرتبر  حإن رحيرترت أح ولرت مب  يبمتهرتبص

 حىت أح أخر  حشروت يبساوس تتغه  وألناو  يعل

 هرته  أنرتاو  مرت  حللع ي . ودلتحلل  ولعضاي   ودلاو عل 

  .لإلنسبن حولطبي  والصتهب ي  أمهيتهب ولرتب 

 

 (55)شل  

ولتقرترتب  أسرترت  ولتهرترتمي  صرترتنعح 
أشرترترترترترترترترترترترترترترترترتلبل  وةريرترترترترترترترترترترترترترترترترت  سلتل رترترترترترترترترترترترترترترترترت  
والضلنرترترترترتب وت ح إحيرترترترترتب وت ول رترترترترترو  
تاوسقرترترتح مرترترت  ولتهرترترتمي  حأجزوةرترترترت  

 .ولبنبةي  
 حو رترترتز  وألعلرترترترت  مرترترترت  حيرترترترتبألخ 
ولعرترترترتن ودلركبرترترترت  للحشرترترترترة أعطرترترترتح 
متيرترترترترترتز للبعرترترترترترت  ولبنرترترترترترتبةي للتهرترترترترترتمي  

 .ولللي

ولترترترترترترت وخ  حولاوكرترترترترترتا مرترترترترترت  
تقنيرترترترترترتبت و شرترترترترترتتلح مرترترترترترت  

 حه  حإضبس  
وكسرترترتا ولتهرترترتمي  أيعرترترتب   

ذوت صيمرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  مجبليرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  
حشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتللي  حتلبمرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترت  

ولبنب  مرت  ولرتبحر  تجزةيب
ولقرترترترترترتبة  عليهرترترترترترتب ولتهرترترترترترتمي   
كلرترترترترترت  تعطرترترترترترتي مضرترترترترترتمان 

 . هه  ولقيم  
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 : الذبابة المنزلية حشرةيضم األجزاء البنائية لجسم ( 08)جدول 

 

 

 
 

 

 «م7555»ع  ولشبذيل ح آخرحنولهيبب ودلنزيل 
 755ص

 
 (7557 يار حماس  )ولهيبي  ودلنزلي  ع  

 755ع  ودلرج  ولسبيرت ص  

 

 
 

 وىل وليمنح لهكر لوليسبر  إىلولهيبي  ودلنزلي    علب  رأس
 (West) 7507ع   وألنث 
 5.ص  ع  ودلرج  ولسبيرت 

 

 

  
 

 ولهيبب ودلنزيل ع  ولعما ن  رأستركيا 
 50ص  «هرت7075  »

 
 

  
صطب  عرضي يف وخلرطام ماضحب تركيا ولقنبة ولغهوةي  

  (West) 7507 ع  نبة وللعبيي  حودليزوب ولش انحولق
 05ص «م7555»ع  ولشبذيل ح آخرحن

 

 

 
 

 ع  ولعما نجنبح ولهيبي  ودلنزلي  
 01ص «هرت7075  » 
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 :الصياغات التشكيلية من تصميمات الدارسة إثر تحليل النظم البنائية ألجزاء الحشرة اآلحدى والعشرين
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 :قبل تنفيذ عملية الطباعة  نوالعشري للحشرة اإلحدى التصميم الطباعي
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 :سم18×سم83اللوحة الطباعية في مقاس 
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 :مقاطع من التصميم الطباعي ومن اللوحة الطباعية
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 :التحليل الفني للتجربة التاسع عشرة 

 : تصميم وخلفية:من المجموعة الثالثة 

 :بنائية التصميم الطباعي
مرترتب يل رترتح نظرترتر ولرترترأن  حللرترت  ترترتنثريوت  أحلو زيئرترتبت ولبنبةيرترت  للتهرترتمي  هرترتا  لتنرترتبررولغرترتري رتيرترتا إن ولتنظرترتي     

ولترترترتاوزن  ولرترترت  أعطرترتب  ولوهنبةيرترت  حأيضرترترتبا مرترت  حركرترترت  هرترته  ولهيبيرترترت  وخلطرترتاط ودلنطلقرترترت  مرترت  وجترترترتب  حركرترت  هرترترته  و زيئيرترت 
 حأرجرت  أعرتن سرت  وحلشرترة مرت   و أجرتز عبرتبرة عرت  ولرت  هرتي  وخ  هرته  ولاحرت وت  هو مب رهر م ودلطلاب  حه

  جتري ي   حها مب حيقرت وذل   ول ين للتجري  ولتشليلي  حال تظهر صرحي  ي  
حلق  وعتم  ولتهمي  ولللي علرت  ولرتار ولعمرتا ن سرتقاطب إىل وألسرت    حأيضرتبا رهرتر ولرتار وألسقرتي مرت  هنبيرت   

 . ولتهمي  حها مب تاجا حل  حرك  ولسقاط سي 
 

 :لطباعيا ذالتنفيجمالية 
 .      رهرت يطبع  لاني  ييضب   عل  خل ي  ملسب  يلان حوح  م  ت رجبت    
 

 اتمة،ــــخ    
وستعرض يف هرتهو ول هرت  ولثبلرتث مرتنهد ول روسرت  حأ حوترت    حأيضرتبا أهرت و  ولتجريرت  مرت  شرترح طريقرت  ولعمرت      

جريرترترترت  ولتشرترترتليلي   سرترترترتا ترتيرترترترتا ترتيرترترترتا ولت حمرترترت    حوأل حوت ولوزمرترترت  للتحضرترترترتري للطببعرترترت  يبلشبشرترترترت  وحلريريرترترترت  
   .ج حل ول ان  وحلشري  للمملل  ولعريي  ولسعا ي  ح  تازي  رلماعبت تن يه ولتجري  ولعملي  عليهب

  حشرترترترترة زلليرترترترت   7.عمرترترترتوا طببعيرترترترتبا مسرترترترتتلهم  مرترترترت   75حهرترترترتي عبرترترترتبرة عرترترترت   تشرترترترتليل ح رترترترتهو مترترترترتح ولتجريرترترترت  ول    
م  ول ورس  ي صبم  معرض سرتين حرتىت يتسرتل للجنرت  حص  صبةحيف ثوث رلماعبت    مقبسبت سلتل   5تضمنح 

مرتب كرتبن لرت   -يف ولتهمي  حولتقني  -وللم  رؤي  وألعمبل ولطببعي   ح لق  كبن رهار ول   ولطببعي ولي حن 
 .وألثر وألكر للمتلقن م  أسرو  وجملتم  جبمي  مستايبت 

تاحبة مرترت  أجرترتزو  وحلشرترتروت ولليرترت  مسرترت  حيرترتهلك  ققرترتح أهرترت و  ولتجريرترت  مرترت  خرترتول تن يرترته تهرترتبمي  طببعيرترت   
 . حول    وختيبرهب ينب ا عل  أ وة ول روس    حتاري هب طببعيبا ينسلاب ولشبش  وحلريري 
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 :الفـــصل الــرابع

 وتفسيرالنتائج تحليل
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 :النتائجوتفسير تحليل 
 ذاتيتتت وا دئتتت  ا ي  تتتر   جل  تتت  ا ربققتتتت ئجتتتدرا ا علا تتت  ا تتتر ستتتمن اتتتد ا نلا تتتج  اتتت  ا دئتتت  ا   تتت ي     

وا علا تتدت  ،حيتتق مداتتت ا عال تت  اتت  عتتلل الدتتلا ا تتر ا علا تتدت ل اتتدل ا ريداتت   د  د تت  ا     تت 
اعجيتدل ح ت ات ا ييةتت  اة يت     تتت  ع  ا ي  يت  إىل أن ا ، مل تير   د جص ي دت املسجمحدة ات  ا ييةت  ا ريييت  ا

 أناة ا علا   ، ا  علل  جا ا ججييرامل إتيداا  د  ق ،ا سيمن   ل ج يدط ا جص ي دت ا ريداي  
  دصت  ا ييةت  ا رييييت  وا علا تتدت املجي قتتا :وهتر ئ   ت  ايدحتق   ا عال   امل جا ا مصفر  علا ت  أل يتوتجيع 
 "تتيداتتت ا ر  منمنت ت فتتفتت،" يم وا علا تتتدت املجيتتتت ق    ف  ا جص ،"هبد
ل ت فيتتذ ا ماتت  اتت  ا جصتت ي دت ا ريدايتت  امل  تتما   تتعو دً ، وا قدر تت    عال تت  ا ج تتعي ي  واىل ا جل  تت      

اتع ترييتق  ،ا يلمتدت ا ج تعي    حيتق ،ا ييةت  اة يت  ا ر ا تجالل  ا ااييت  اةمل ت  وا  تع ي    ت ات 
 ،وإعتتتت اج تصتتتت ي دت ديدايتتتت  ايعاتتتت  واجلتتتتعنة   ا جصتتتت ي ي  ي  يتتتتدت  وا فعتتتت  ا جلتتتت  ي ئ   تتتت  ا  تتتتج ت

 ستتل   ا دت ديدايتت ، جعتتم   تصتت ي  ،ذبتتدهر   عتتع ا يتتدم هتتم علصتت  تتتع ا ي  يتتدت ا  ريتت  فد  تتدتا ال
ئ   ت   اتعععات  وامليج تعة ا تر فت  ا جل  ت  مدت اخلريت  ، يل جفعك ل اا  ا ة ييع، اجعدا  ،  اجيدئق،

 .ديي  ف ي  اج ي ةا ف  ا جص ي ر   ال وج ا  جدرر ل ا  ج ت ل 
و جضتت   ا فصتتتع ا تتد  ا ستتتدً اتتتمل اً   جتتدرا ا علا تتت  اخلدصتت   ي  يتتت  الح تتت  ورب يتتع ا  تتت ات اة يتتت       

 .ل ا يلمدت ا ف ي ع    اسجحعث  املالجدلة واد ربجمي ا ر ائرلمدت ف
املفجتتمم ا فتتع   يلمتت  ا جعدا يتت   تتو ا جصتت يم و تتو ربقيتتق ل ئجتتدرا ا علا تت  وي تتد  جضتت   هتتذا ا فصتتع     

ربقيتتق وهتتم آعتت  اتت  لدئتت  و . ا علا تت  تتستتدؤلربقيتتق ئجتتدرا ا ريداتت   د  د تت  ا     تت  و  تتك اتت  عتتلل 
 . د  محدت ا ريداي  جدرا املجي ق  ا 

  :كاآلتيوقد حددت الدارسة أبرز النتائج  
 

 . نتائج تساؤالت الدراسة .1

 .الوجهة الطباعية:، وثانيا  ةالوجهة التصميمي:من وجهتين األولى:ذاتيةنتائج التجربة ال .2

 
  :ا يحق ل إددل ربقيق ا  جدرا جنع أن تودب دم   تسدؤل

 :السؤال األول  إجابة
 محلية ؟البيئة الالمستلهمة من ما العنـاصر  .1

إن أيت  وأا تم وأ تعا اتتد   جفتت إ يت  ا ف تتدن ي تععع   جييتل ا فتتع هتر ا ييةت  ا ريييتت  ا ت  أولتعهد اتت       
حم  د امليعا اهلل لع اله ، فد يية  ا ريييي  هتر امل يتع ا تماف    فعت  املستجحعث و ا صتيدفدت ا ف يت  امليجعت ة 
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ا فتع وا جصت يم  مفجتذا اصتعل وا تع ا ترن  دل تج جد،يعات  وا جالمف ا  ئستي  ا جعت ال أو ا ج تد   تق  يتدً ا 
 .ا  د 
جيت  وستع ا ي يت  اس د تي   ي  يت  ال تج جدم ،  ف ي  املسج ج  ذبع ا عال   ائ   جحقيق وذبسيع ا فع ة او     
 ويعتتتع ،ا تتت   تتتيجم ال تتتج جدم ا جتتتد وأعتتتذهد يمحتتتعة ا فتتت نة  تتتذا د،ا ييةيتتت  ا رييييتتت  وهتتتر ربع تتتع ا ي دصتتت  ،

اجعداع  أل ار  ،ونعمهلد إىل ادمل ا ف  ا   ما   ا جصت يم، وهتذه ا يما ت  ا ت  ربع جتد ا جليت  اجييت  ست   
ات  عتلل ا فتع  تج جدم وا ت  تفتجا التدل  ل، أا دل ف ي  اج ي ة فُجحقق ا عال   . ا دص  وأ س ا جص يم

ملجأا     ييةت  ا رييييت  اة يت       عت  ا ي  يت  ا    ة ا تربقق ذ ك ،وا ي دص  ا غل ديييي  ،ي دص  ا ريييي    
وتفدصتتيع ا يةتت   ي دصتت  اتت  اسلتت ان ا ي دريتت    ح تت ات اة يتت ، ملتتد ربجم تت  اتت  ألتت ان نميقتت ا ا ستتيمن   وربع تتع 

 د يم   وا  ي  ،ولؤ   ا   ات اة ي  دب  دل تد  فل اجممتع وعتدلج ات  املتأ مف وات  ا فعت  ا ستدرع ات  
 .ا   ات

 
 :السؤال الثاني إجابة وتظهر
 لبيئة المحـــلية في  تجــدد فــــكر الفـنان المحلي ؟ا دور ام .2

ا ف دن اة ر مل تعت   ت  ا   ت ة اةجعت ة ذبتده ا ييةت  ا رييييت  ممتد ربجم ت  ات  اعمئتدت وممد ل  ك في  أن 
ا دصتت  استتج ج     ا يحتتق اتت  لح تتّيت وت مّاتتت ئ تت ة ا ف تتدن ا ستتيمني، وان حيتت  أو فتتل حيتت ، وإ تتد ت تتي

  فعتتت  وتق يتتت  استتتجحعثو  تتتك  جحقيتتتق ا تتتع ،ا ج تتتعي ي  املجلتتتعنة  املفتتت نات تتتج يدط ف تتتدن ليتتتع مالتتت   ت
 ،أا د  لصيع  اضدف  إىل

ات  عتلل ،   لتدل ا فتع اة تر يعتس ا رت ان ا فعت ي  ا ف تدن اة تر  جحقق   عال   ئجيل  أن  ذ ك  
وإثتتتت ان ا قتتتتعلة  ، صتتتتع  تتتتذ ك إىل ا ي  يتتتت  ا  عاايتتتت  حتتتت  ، ةتتتت  ا رييييتتتت   يي وإنلايتتتت      ريتتتتدت  ج ا تتتتجلد 
 .ا  ربم ع ا  دل ا رييير إىل تدل فع  ال جعدل  
    تتتك ر ًتتت تتت  فج فتتت  واتتت  ةاو تتت  ف يتتت  نميقتتت  حيتتتق ت  ال فقتتتع يدئتتتت ا ييةتتت  ا رييييتتت   د  ستتتي     تتت ة ا ع      

ا جفدصتيع ا عميقت   إىلا  ا عون اخلدلليت  )  ح  ة اة ي    ا  ؤ   ل تدل ا  عع ا رييير ا مامير اةنوالي 
وهتتتم امل تتتعفع واخلتتتدلج اتتت  ا فعتتت  ا جالي تتتر  اداتتتً  ،وا ريتتتدار عدصتتت ً  و تتتو تتتتدل ا جصتتت يم ا فتتتع( ا عاع يتتت  
 .  ا  ا  في  ل ربع ق وذبع ع ا ي دص  املسج ج  ا  د ئ
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 :ثالثإجابة السؤال ال      

ة القائمــــة مــــن تحليــــل الــــنظا البنائيــــة لج  ئــــات أجســــا  الح ــــرات مــــا الصــــياكات الت ــــكيلي .1
 المحلية؟

ربقتق ا جمييتتل ا ريتدار    فتت نات ا جصتت ي ي  ات  د  تتق إتيتتدا املت جا ا جلتت  ي اتت  عتلل ترييتتق ئ   تت      
ل (  وا دصتتت  تصتتت ي ي–افتتت نات استتتج ج   )ا  تتتج ت اتتت  ايتتتعأ ا نلاك ا يصتتت ي ل لؤ تتت  ا   تتتدم ا  تتتع ر

 ،دع ،وفجم ا   دم ا قدرم ا ر ا  سي  وا ج د   ،والم  ا ي ص   د عع والم  ا ي ص  جب ريد ا ي ع ا ف
وحيتتق أن ا فعتت  ا جلتت  ي  يتتعأ  تتد    ة ا  د يتت  هلتتذه املفتت نات، ود إىل ا جح يتتع ،وإنلاك ا يلمتتدت ا قدر تت  

 .إىل تص يم ديدار  مذا ا جص ي و اسل ان ،ود إادنة تأ يفجد ل اهلية  ا ع ي  اد  سجم ل تمييل ه
 تومتتع ا ربقيتتق امليد تتدت ا جصتت ي ي  ا تتر ا جصتت ي دت ا ريدايتت  وعضتتماجد إىل ا جليتت  ئ   تت  ا  تتج     

 .إسدفت  إىل ل رجد  د يلمدت ا ج عي ي  ( ا جصغل وا جعيل  -ا سدف  -ا ذف)ا  علل ا فع  ا جل  ي 
 

 :السؤال الرابع إجابة وأما
المستوحاة من ج  ئـات أجسـا  ح ـرات البيئـة  ةالفنيـة الجمالية للمفردات التصميميما القيا  .1

 المحلية ؟

وت ا رتتت  اتتتع  أ ستتت  وا دصتتت ه ،متتتع ربققتتتت ا قتتتيم ا  د يتتت  اتتت  إجيتتتدن ا عال تتت   جعداتتتع ا جصتتت يم ا يتتتدم 
ا يلمتتتدت واملستتتج ج   اتتت    دريتتت  ألستتتدم ا  تتت ات و أل ارجتتتد ، وا تتت  ربجتتتمي ا تتتر يتتتم هدرتتتع اتتت   ،اف ناتتتت 

 .  إىل ا صعالة   د ي  هلذه املف ناتاخلري  وا  ع ي  ا   تعفع  د قي   ا
  ا جصت ي ياهليةت   وإعت اج،  ا جصت ي يا  تمل     تعلت   مستعا ج  تيم املستيق واملتعلو  حيق أن و  

ا  د يتتتت   وسبيتتتت  مي جتتتت ،ا  جدريتتتت  ل ئ تتتتدم اقصتتتتمن تييتتتتدً  لانة ا عال تتتت   جحقيتتتتق هتتتتعف ا فتتتت انة ل ا جصتتتت يم 
ومتع ل تت هتذه  ،ا علا ت   أناةحست  ح  ة فجدلة  19تص يم ديدار ا   99حيق ا   دن . وا  ع ي  
ا عال تتت   امل يعستتت  اتتت   الصتتتي  ،  ا جصتتت ي ي اس تتتس وا ي دصتتت  اتتت اتتتد  قتتتق ا قي تتت  ا  د يتتت   ا جصتتتدايم

 . ي  امل ر ق  س   هذا ا ددلوتق يد د ا ج عي ا جص ي دت ا ريداي  ،،واخل ات ا سد ق  ل ا جيداع اع 
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 :السؤال الخامس إجابة       

 وب الطبـــــاعي األنسب لتــوظيف هـذه التصــميمات؟ـما األسـل .1
ربقق ا ريدا   د  د   ا       اس  مب اسئس   جمييل هذه ا جص ي دت ئ  اً ملد تج جتع  ت  ات  ئقتع      

 .ي دت ا ريداي   د ف انة ا ف ي  سبجيت ا جص أنق ا جفدصيع ا عميق  ،حيق 

 وتق ي  ي تتف  خبصدرصا  فله ا  أ د ي  ا ريدا  ا يعو   ، ا        د  د   ا ريدا  أ  مبو ج جع 

 تيتدنل ا يلمتدت جييتع واسلستي  ا  تعع  تو ا جيتد  و ا عميقت ،  ا جفدصتيع د ج م ع لفتواجعاع ت ، ، وا تي  
 سإحسد  العجلف مدرم ومم وج  

ُ
 .جيّعن ل إئجدج ا رييدت ممد  ضفر إ ي  لوح ا ج ي واملق ،امل

 
 :ذاتيةنتائج التجربة ال .3

 .الوجهة الطباعية:، وثانيا  ةالوجهة التصميمي:من وجهتين األولى
 :ا دئ  ا جص ي ر 

هتر علصت  ا يلمت  املجماةئت   تو ا قي ت  ا  د يت   جصدايم ا  تيع لمائيجتد ، حيتق ربققت   علا   ل ا   
ديدايتتت  وربقيتتتق مي ججتتتد  و  تتتك دب ااتتتدة يتتتع افتتت نة تصتتت ي ي   جعتتتمن افتتت نةوا قي تتت  ا مييفيتتت  ،،ل ا جصتتت يم 

وحتتعات اجعدا تت  حققتتت ا جصتتدايم ا ريدايتت   ا ط ا قتتدرم  تتو يتتع اتت  ا جصتت ي و ،ا مييفيتت  ، وهتتذا هتتم ا تت
 جعدا   جب  ةد د يأهند يع امحع ،وهم ا واف نات،

ا يص    وا ت   تعف  ا نلايي   دن ا جص ي دت ا ريداي  حيق تععع ا قعلات  ت اك ا ي  يدت ا يص    ل
 اجلعنة   مصمل   حعم ا  د     ؤ  

أن أصد   ا  عاا ا جص ي ر ا  علل امل فذ ا  اسا دل ا ف ي   ُعل  ا  علل ولجدت ا جعتم   س تس 
  املمستتما وا  تتعع  و جيتتعاه إىل لؤ تت  ا جصتت يم، ا تت  زبج تتل اتت  ا ي تتع ا جق يتتعي ل أئتت   عتت  اخلتت وج اتت

لع تتتعة اتتت  عتتتلل ايريتتتدت ا تتتس وهتتتر ا حتتتعلة اتتت  ا ي  يتتتدت امل جليتتت    جصتتت يم وا تتت  ربع جتتتد اتتتعة 
ي وف، وميع ئضمج ا ح   ا جالريط    عع ا يدم   جصدايم رُبتعن ا لت انات  أ تس ا جصت يم ل تعما  جتد 

 جتتعلج  تد ج ما، وات  د التتت ان وا ج د ت  وا ستتيدنة،ي د وهتر ات  وحتتعة وائستلدم، واتت ان وإ قتتدا  تد جع ال  د
تتأ  ا فعت ة واملمستما وا مييفت ، د ا اعدئيتدت املجتمف ة  «م9997»وا تع م تع .«م1005 » ي هد  ممر 

واس تتتس ا جصتتت ي ي  اتتتتد هتتتر إل ا  تتتده  اةستتتتم  اتتت  المتتتت ، ( ا قتتتعلات اسناريتتتت )د اخلداتتتدت واسنوات 
 ،جص يم هر ل ن ا  ا رقدف  املااي   ا قد      جغل وال ج يدط وهعذا فإن اس س ل ا 

وا ضتتتمن ( ا عج تتت )، وا لتتتم ( املستتتدح  )و جيتتتع هتتتذه ا ي  يتتت  ا دصتتت  ا جصتتت يم اتتت  ا  قرتتت  واخلتتتط وا  تتتعع 
 .(إددل ا ي ع)وا  من وا ف اغ وهية  ا تت عع ( ا قيم ا سرتتحي )وا  ع ، وامل  س 
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 :ا دئ  ا ريدار 

 ،واجمافتق واتاا ط ،ل ا دئ  ا ريدار يجمل ا جص يم ا ريتدار وا  محت  ا ريدايت   تأنان اجعداتع قق جح    
إدتتدل ا  د تت  ا     تت  قيتتق متتدول إ عاايتت  ا يقتت   تتجحعم ل إصتتعال هتتذه املال لتتدت حب ل ذبتتدلب ا علا تت  ،

 
ُ
 .صمل ا ي وا جص يم امل

امل ر قت  ات   ا جصت يم ا ريتدارامليتدنئ اس د تي  ل  ربققت ل ا جل    ا ذاتيت  ات  ئدحيت  ا جصت يم ا ريتدار
وهتتتتم ا  ييتتتت ة ل ائرتتتتلق ا جصتتتت يم : التضتتتتدح أو   ايتتتتعأ ا عمتتتتهتتتتر  و افتتتتدهيم اس د تتتتي       تتتت  ا  تتتتر ت

ا ريدار ا ع تر حيتق   تل هتذا امليتعأ إىل ا ج  تيم ا نلايتر وا اييت  ا تر ا جتماةن ا  رتر وا ع تر    جصت يم 
 ا ريدار 
 وا فلق، طوايعأ ا جيسيوا جقدلب،  وايعأ ا ج د ، واخل في  ععوايعأ ا  

 حققت ا جل    ا ذاتي  تيد   ل ا لم وا  من ممد انى اىل تيد   ا قي   
يجصتت يم اج تت  تمييتتل ا ي تتع ا مييفيتت   مي جتت  ا د تتيجو و تتد  مي جتتو متتع ا ا ااتتدة ا جصتت يم حبيتتق   لتت  

 ا جص ي ر ل ا ع ديدار 
 يجعف فع ل  مب ا ريدا   ي   ا  دمي ج  و 

وتمافتتتق اتتتع وهتتتم اتتتد حقتتتق ا قتتتيم ا ستتتي  ا جييل تتت  ل ال تتت مب املجيتتتع    جليتتت  ا عال تتت  ل ا جل  تتت  ا ذاتيتتت  
 ا صيغدت ا ج عي ي    جص يم ا ريدار 
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 :النتائج
 .ا  علل ا يحق ا  ا ع ع    اس د ي   ي  ي  ال ج جدم ا فعجي  وسع ا ي ي .9
إن ا ف تتدن اة تتر  يعتتس ا رتت ان ا فعتت ي    لتتدل ا فتتع اة تتر ،اتت  عتتلل ا تتجلد ج  وإنلايتت      ريتتدت  .1

 .  يية  ا ريييي 

 ات فت  ا جصتت يم ات  ا ف تتمن ا ج تعي ي  ا تت  تتدني إىل ا  تتعاا ل ا جالرتيط    تتعليدت امل ريت    جصتتيا  .3
 . ا  مر ل ا س ا ف  إىلا   تدني وييف  تد ي  

امل ر تق ات  ا جليت   ربقيق امليد تدت ا جصت ي ي  ا تر ا جصت ي دت ا ريدايت  ات  عتلل ا فعت  ا جلت  ي .4
 .إسدفت  إىل ل رجد  د يلمدت ا ج عي ي   ئ     ا  ر ت

ق هتتتعف ا فتتت انة ل ا  جدريتتت   قتتت  ي يا ج  تتتيم املستتتيق واملتتتعلو  ل ا   تتت ة ا ف يتتت   عتتت اج اهليةتتت  ا جصتتت  .5
 .ا جص يم

 .ربقق ا جمييل ا ريدار    ف نات ا جص ي ي  ا  ايعأ ا نلاك ا يص ي ل لؤ   ا   دم ا  ع ر .6
 :التوصيات

 :ا  علل اد  يق نلا ج  ا   عال   ا جمصع إىل ا جمصيدت
ا فتت  ا ج تتعي ر امليدصتت  حيتتق إن ستت ولة الهج تتدم  د يحتتق اتت  التتدلت ا ع تتعة    ؤ تت  ا ف يتت   جمافتتق  .9

 .ا جييل ا يص ي  يس    حعون

 يةج تتتد اة يتتت  ف يتتت   د ي دصتتت  ا رييييتتت  وا غتتتل دييييتتتت  ،وأ ضتتتدً امل ريتتت  والج  تتت ، ا تتت  تُيتتتو ا ف تتتدن اة تتتتر  .1
 .   ععمل إىل ا ج عيلت ا جص ي ي  املسجحعث  ،واملجلتتتعنة

ا ريتتتتدار ،اتتتت  حيتتتتق ا جعتتتتم   ا ج تتتتعي ر    فتتتت نات،  جيتتتت  ا جف  تتتتق  تتتتو ا فتتتت  ا جصتتتت ي ر وا جصتتتت يم .3
 .وصيدف  ا قد   ا  جدرر  ع اج مي ج  ا مييفيتتت 

حيتتق تيجتت  ئتتدملً وو تتيط   تت  ط  تتو (ا  افيعيتت –ا يعو تت  )إاتتدنة ا جفعتتل ل ا ف تتمن ا ريدايتت  امليدصتت ة  .4
 .ا رقدف  وا ضدلة، و ا دس  واملدسر

جصتت يم ا ريتتدار حستت  ا   تت ة ا ف يتت  اخلدصتت     صتت م ، واملتتعاعع ا ااتتدة اقماتتدت ا نلاك ا يصتت ي    .5
 . فعع اص م    د  ق  ل إع اج فع ه ا  عاار. ا فع    ا   ا ترييقجد ا ر ا جص يم ا ريدار

ا يحق ا  ا     دت و ا قدرق ا فع   ، ا     يتت ا تر املفتدهيم واسفعتدل ا  عاايت  ، ا ت  تيتو ا تر  .6
 . ا ف ي  واملجدل   ل ا ف من ا ج عي يت ا جر دل ا قعلات 
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 :المقترحات
ُحستت  اعجيتتدل اسنوات اخلدصتت   د ريداتت   د  د تت  ا     تت  ،حيتتق أهنتتد هلتتد الاج تتدن ا ع تتر ل إئجتتدج  .9

 .ا ي ع ا ريدار  جق ي  و لمنة اد يتتتتتت  

ف يت  ات  ا  د ت  ا     ت  جي  ا جحضدل ا قعلات ا ذه يت  ،واملجتدلة ا يعو ت  ل حتدل ا قيتدم  د رييت  ا  .1
 .،فجذا    ا فضع ل إع اج ا ي ع ا ريدار ا ر املسجمى ا جقع املر مب

إجيتتتتدن ايداتتتتع   ريداتتتت  ا يعو تتتت  وات يتتتت  ت ادهتتتتد ا جتتتتدت ا عمايتتتت  املالجصتتتت  ،اتتتتع وستتتتع اس تتتتالد   .3
 .املالجصو  جملي  ا عال دت وا عال و  جمليججم وتمسيا ا  قدط املجيس ة 

  ميتتع املالجصتو ا تر أصتحدب املعجيتدت ا ف يتت  ا جلدل ت  س تيدل امحتعة واقيم تتجيت  وستع حتع ات   .4
 . جلجي ات ا ريدا  ا يعو  

ت و تتع اعجيتت  ا ا يتت  ا ف يتت   تتدمل الع ا ع تتعة ا ي  يتت  واسل ييتت  ،اتتع ت و تتع اعجيتت  ا علا تتدت    ا ي يتتد  .5
 .   ع  وعدللجد قسم ا ا ي  ا ف ي   فجا ا جيداع اع ا اي  ا يحمث وا علا دت ل امل
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،اهليةتتتتتتتتتتت  املصتتتتتتتتتتتد   ا يداتتتتتتتتتتت  9ط،ا رقدفتتتتتتتتتتت   إدتتتتتتتتتتتدلديداتتتتتتتتتتت  امل ستتتتتتتتتتتملدت ل ا  تتتتتتتتتتت ة ، .اتتتتتتتتتتت ب  .42
 .م9998  عجدب،ا قده ة،

 . م1005،ا قده ة،ادمل ا عج ، 9،ط ايج دف ا  دل ل ا ف  وا رييي مس  م ع ، . اري   .45

، ارتد ع لدايت  امل تك 9،طاس س ا ي  ي  ل ا م ا  ت ات ا يتدم ،    ايع اهلل اعر. ا ي مني .43
 .هت9499 ،ا   دض  يمن،

ا   تتتتتدض  ،نال أ تتتتتدا      تتتتت ،9، طاملتتتتتععع   جتتتتتذوق وا  قتتتتتع ا فتتتتتع  م تتتتتل ع يفتتتتت  ، . فتتتتت اب  .44
 .م  9999،

 .م1007 ،اسلنن،نال ا داع ،9،ط  ا جي متتتتتتربفيحسو ،  لايع ا  ري. ف ج  .45
 ،املعجتتتتتت  ا تتتتتتداير ا تتتتتتع ق،1ط، ا ج تتتتتتعيع ا  تتتتتتم  ل ا ريداتتتتتت ، م تتتتتتمنإنل تتتتتتس . اهلل  فتتتتتت ج .46

 .م9981 ال ع عل  ،

،ارتتتد ع لدايتتت   9ط.ا ا يتتت  ا ف يتتت  اتتتعاع جد ،تدلخيجتتتد ، وف ستتتفججدم تتتع ايتتتع اليتتتع ، . فضتتتع  .42
 .م9990،ا   دضامل ك  يمن،

ا  ه ان،ت تتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتيع  ، نال9ط .ا ف تتتتتتتتتتتمن ا ج تتتتتتتتتتتعي ي  وييتتتتتتتتتتتل ئجتتتتتتتتتتتذومجد   ئتتتتتتتتتتتدلن ، . اتتتتتتتتتتتد  ة .42
 .م9958،ا قده ة ،اسيع ا قدسر امل صملي،

 قتتده ة ،نال ا  تتي    صتتحدف  وا ريداتت  وا   تت  ،ا9،ط ا  ستتيا ا  تتلار  تتيدن م تتع ،.اتتده   .42
 م9977،

امل  عتتتتتتت  ا ي  يتتتتتتت   مئتتتتتتت  ا  تتتتتتت    لفعلا تتتتتتت  ا اقعاتتتتتتت    ، اتتتتتتتعي.حداتتتتتتتع ،و ا تتتتتتتمال ي . اجتتتتتتتم  .52
 .م9996ا ق ى ، جبداي  أم ، ا ي  ا عجدب ا داير9،طا سيمن  

 . م1004 ،اسلنن،الج ع ا ي ر       وا جمة ع ، 1،ط ا ف من ا ص داي  يعي ،  أ  . م ع  .52

  ،نال املفتتتت نات     تتتت  وا جمة ع،ا   تتتتدض9ط،اتتتتدلت ل ا ا يتتتت  ا ف يتتتت اصتتتترفر ح فتتتتر، . م تتتتع .55
 .م 9997

 .م 1004: اسلنن  ،تا رقدف،نال 9،ط ا م ا  فس ا يدم إىلاملععع  لد م م ع ،. م ع  .53
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ا قده ة ،نال ا رقدفتتت ،9،ط نلا تتتدت ل ترتتتمل ف تتتمن ا  ستتتيا وا ريداتتت اصتتترفر حستتتو ، .م تتتع  .54
  .م9969،

 اتتعولي، ،نال1،ط غتتدت ا ف تتمن ا ج تتعي ي  متت انات ئ   تت  سبجيع تت  اتت  ا تتع  ، .امل دصتت ة.م تتمن .55
 .م1004،اسلنن 

، اهليةتت  املصتت    9ط ،ل ا يصتت  ا ير تتد    تتلاي اا ف تتمن ا  ع فيتت  م تتع ايتتع ا ي  تت  ، .اتت ةوق  .56
 .م9987ا قده ة ا يدا    عجدب،

 ،ا قتتتتتده ة ،اعجيتتتت  ا تتتت   تتتتي د،9،ط احتتتتعث أ تتتتد ي  ا   تتتتم ا تتتتر ا   تتتت ا د تتتتدت ، . املجتتتتعي  .52
 .م9994

 
 :المعاجا العربية 

  .ايلم ا غعايع ا غع ، . أ م ا ي م  .52

www.lexico-amel.org/ar/amel/doc/r34/livres.doc  

،  تتتتلوت ، (3ج)ايلتتتم ا  غتتت  ا ي  يتتت  ، 1،طايلتتتم املتحتتتتيط  أن تتت  وآعتتتت ون ،  .ا  ل تتتتر .52
  .م 9994

 
 :الرسائل العلمية

العااد د ل ديداتت  املي قتتدت ا اعدئيتتدت ا ف يتت    ريداتت   تتد  ي م وا تتجأ تتم ة تتع ، تتيع ايتتع اليتتع ،  .62
 . م9985 :، ل د   ادلسجل فل ا  ملة لداي  ح مان ا قده ة ا درري 

مما تتت  ديدايتتت  اسج ستتتال  اتتت   صتتت دت عداتتتدت اج ماتتت   جحقيتتتق متتتيم م تتتع  تتت ي دن ، .التتتع  .62
 م9999:مسم ديدا  ا سملدت.  ي  ا ف ي  ي ي  ا ا . لداي  ح مان ت عي ي 
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 . م9995:ا ا ي  ا ف ي 

http://www.lexico-amel.org/ar/amel/doc/r34/livres.doc
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ا  د تت   تق يتدت تمييتتل عتلل اتت  اخل فيت  اس تترا ايد ت ،  ة تتع   تت نلل. ا يجتدل  .64
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 .م1008

 ل تتتد   ادلستتتجل ا  تتتملة لدايتتت  امل تتتك. تق  تتت  حتتتمل اتتتدنة ا ريداتتت . م تتتع ئدصتتت  .ا ج تتتدار .65

 هت9418:مسم ا ا ي  ا ف ي . ي ي  ا ا ي  . يمن

   ي تتم يمم ةا يتدل  ا فت تق ي    و ا ت افيك  فت  ا  د ي  ا قيم ل ا ف ق ا ر ، م ع إ دن. لدن  .66
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 .م  1003:وا صيدف  وا جلجي  

فتتل ل تتد   ادلستتجل .    ئتتداا ديداتت  ا قما تت  املد فتت   جحقيتتق متتيم عريتت إ  تتد  التتع ، . لا تتع  .62
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 م1000:املريما
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ربقيتتتتق ا ييتتتتع ا رد تتتتق ا  جتتتتدار  جصتتتت ي دت ا ريداتتتت  ا يعو تتتت   د  د تتتت   تتتتع ، ا تتتت و م.  تتتتلا   .23
مستتم اس تتغدل ا ف يتت  وا تتااث . ي يتت  ا ا يتت  ا ف يتت .لدايتت  ح تتمان .  ا     تت   د تتجالعام ا ع ييتتمت 

 .م1009: ا  يي 
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 ا تع ل(  يم ا ريتمل)، تق ي  ا مال اع ا  عع ا ده  ل ا رييي  هيدم   ت صدحل . ايع ا غفدل .24
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ا  تتتتتتملة، لدايتتتتتتت  أم ا قتتتتتتت ى ،ي يتتتتتتت  ا ا يتتتتتت  ا ف يتتتتتتت  ،مستتتتتتتم ا ا يتتتتتتت  ،ل تتتتتتد   ادلستتتتتتتجل فتتتتتتتل ا ف ي 
 .م1001:ا ف ي 

اذبدهتدت ت تعي ي   جق يتدت اجيتعنة ل اتدل ا صتيدف  وا ريدات  ليجتدن   تت اصترفر ، . افيفر  .26
مستم اس تغدل ا ف يت  . ي يت  ا ا يت  ا ف يت  .لدايت  ح تمان . ل د   ادلسجل فتل ا  تملة .  ا يعو  
 .م1009:وا ااث 

اس تتد ي  ا ف يتت  امليدصتت ة وأث هتتد ا تتر الذبدهتتدت ا جييل تت    ا رييتت  ح تتدن   تتت ا ستتيع ، . ا تتدل  .22
مستم . ي تتي  ا فتت من ا تت ي  . لتتداي  اس تتتع عل    .ل تد   ادلستجل فتل ا  تملة . ا ف ي    اص 

 .م1009:ا جص ي دت املرتيما  

ا يلمتت   تتو ا  تتمن وا جعتت ال   يصتت   امل ييتت  اتت   نلا تت  ذب  ييتت   ج  تتيما تت ان ،افتتدف   تتت التتع ، .22
مستتتم . ي يتتت  ا ا يتتت  ا ف يتتت  . لدايتتت  ح تتتمان.ل تتتد   نيجتتتملاة فتتتل ا  تتتملة عتتتلل اصتتتفمف  اجما يتتت  

  .م9990: ديدا  ا سملدت
أثت  ا  افيتك ا جلتدلي ا تر ت تعيع اخلصتدرص ا جييل ت    صتملة ا ف يت   ل    ت ولعي ،. يداع  .22

. ي يتتت  ا ف تتتمن ا  ي تتت  .لدايتتت  ال تتتع عل   . فتتتل ا  تتتملة  تتتد   ادلستتتجل ل .ل فتتت  ا يتتتمب الت
 .م1009:مسم ا جص ي دت املريما 

ي يتت  املي  تتو لدايتت  امل تتك  تتيمن .حبتتق ا  تتمل . ا ريداتت  وأئمااجتتد.ايتتعاهلل ايتتعا  ل .ادستتر .22
 هت9499

م ا  قدايتت  ل ا جل  تت  ل اتتدل ا ريداتت   تتد جف    اتت  عتتلل ا تت  ععجيتت    تتت م تتع ، . اجتتم   .22
مستتتم ا ا يتتت  . ي يتتت  ا ا يتتت  . لدايتتت  ام ا قتتت ى . ل تتتد   ادلستتتجل فتتتل ا  تتتملة . ا ج تتتعيع ا فتتتع 

 .م 9995:ا ف ي  
متتتيم ا جصتتت يم ا  د تتتة  اتتت  ا ج قدريتتت  وا قصتتتع اتتت  عتتتلل ا جفداتتتع التتتع لفيتتتت  تتت ي دن، . م تتتع  .25

مستم . ي يت  ا ا يت  .  امل تك  تيمن، حبتق ا  تمل لدايتا جل  ي  و فجدلات ئيدتيت  وا تملق ا ت ني
 .م1009:  ا ا ي  ا ف ي  
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نول املصتتتت م واخلداتتت  ل ربقيتتتتق  ا قتتتيم امل  ستتتتي  ل ا جصتتتت ي دت التتتتع لفيتتتت  تتتت ي دن، . م تتتع  .23
 .م1005:مسم ا ا ي  ا ف ي .ي ي  ا ا ي  .، حبق ا  مل لداي  امل ك  يمن ا  ع في  

يح ي  ت عي ي  حع ر  ا  علل ف من ا  افيتك ا يت ر   ا  وفي  ايع ا صيمل ايع ا قدنل ،.م ع  .24
 . م9998:لداي  ح مان.ي ي  ا ف من ا   ي  .مسم ا  افيك . امليدص 

مستم ا ا يتت  .ي يتت  ا ا يت  .لدايت  امل تك  تيمن ، حبتق ا  تتملا ريداتت  ا يتدلةةالتع م تع ،.ا  تع   .25
   .م1000:ا ف ي 

 ا محتتتتتتعات ا  ع فيتتتتتت  ا  تتتتتتييي  ي تتتتتتععع  ثتتتتتت ان ا  قتتتتتتدا اخلرتتتتتتر لاتتتتتت وان  تتتتتت  التتتتتتع ، . اغتتتتتت ر .26
ي يتتت  .ل تتتد   ادلستتتجل فتتتل ا  تتتملة لدايتتت  ام ا قتتت ى  .ا جصتتت ي دت ا ريدايتتت   د  د تتت  ا     تتت  

 .م1005:مسم ا ا ي  ا ف ي  . ا ا ي  
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Summary of the thesis 
Title of the study 

  

           Formulations Fine that  based on the analysis of structural systems of local 

insects as Exciting artistic in Silkscreen Typography 

Name of student: Moneerah Zlila Ali Al-Aqili 

 

Objectives of the Learner: 
1. Achieving the the renewable  vision of natural elements of the local environment in 

the formal vocabulary inspired by insects. 
2.  Known the dimensions of the artistic values in the designed  relations insect-inspired 

used to develop and design the output of the typographical screen silk. 
3. Enrich the studies of Art Education, silk screen printing competent in the integration of 

fine  processors to denote technology. 

 

Methodology of the study: 

Learner followed a descriptive methodology with an experiment in self-development of 

designs as an exciting art of structural parts of the insects of the local environment of 

the Kingdom of Saudi Arabia and to employ these designs for silkscreen printing. 

 

The most important results of the study: 

The Learner  Were confirmed of reflective view of the local natural environment of the 

Kingdom of Saudi Arabia and identify the elements of artistic inspiration from parts of 

the building blocks of local insects. 

 

Enjoyed The typographical of individual artistic designs through the achievement of 

aesthetic and expressive values of the elements and principles of design. 

 

Processor design has been applied to design typographical and subject to a systematic 

theory Aljshtlt through empirical thought (deletion - Added - zoom out and zoom) as 

well as the relations linking Fine 

 

Achieved fluency in manual skill to implement these designs 

The Learner  finds that the silk screen is the appropriate method to employ these designs 

because of its Silkscreen Typography of the transfer of extremely accurate details. 

 

The most important recommendations of the study: 

find labs for printing sponsored by the competent government authorities with a 

competent persons to guide the studies and learners to guide them and explain the points 

that  obstructed. 

 

Our local environment is rich of elements that help the artist to enter the different design 

configurations and renewable energy. 

 

Provide art education library with the new Arab and foreign references countries and  

provide the library of the  Graduate Department of Technical Education to open dealing 

with research and study centers in the Kingdom and abroad. 

 

 



 -ب-

 :ملخص الرسالة
الصياغات التشكيلية القائمة على تحليل النظم البنائية للحشرات المحلية كمثير الصياغات التشكيلية القائمة على تحليل النظم البنائية للحشرات المحلية كمثير   :عنوان الدراسة

  فني في الطباعة بالشاشة الحريريةفني في الطباعة بالشاشة الحريرية
 .منيرة زيلعي علي العقيلي:  اسم الدراسة 

 :الدراسة  أهداف
 .راتـة احمللية يف ادلفردات الشكلية ادلستوحاة من احلشـبيعية للبيئــناصر الطـــالرؤية ادلتجددة من العحتقيق  .1

و إخـراج صصـميمات  ستنباطدلستوحاة من احلشرات و ادلتبعة المعرفة أبعاد القيم الفنية يف العالقات التصميمية ا .2
 .طباعية للشاشة احلريرية 

 . يف صكامل ادلعاجلات التشكيلية للداللة على التقنية،إثراء دراسات الرتبية الفنية واخلاصة بطباعة الشاشة احلريرية  .3
 :منهجية الدراسة 

مــن ازجــااء البناحليــة حلشــرات البيئــة احملليــة اط التصــاميم الدارســة ادلــنلو الوصــفج مــا إجــراء التجربــة الباصيــة يف اســتنب صبعــ ا
 .بالشاشة احلريريةاليدوية  لطباعةباعتبارىا مثرياً فنياً ،وصوظيفلا بأسلوب اللملكة العربية السعودية 

 :نتائج الدراسة  أهممن 
  وحتديــد عناصــر االســتللام الفــ  مــن ،حتقــق للدارســة الناــرة ادلتأملــة للبيئــة الطبيعيــة احملليــة للمملكــة العربيــة الســعودية

 . ازجااء البناحلية للحشرات احمللية

  متتع  التصميمات الطباعية بالفرادة الفنية من خالل حتقيق القيم اجلمالية والتعبريية لعناصر وأسس التصميم. 

 ن خـالل الفكـر مـ  مت صطبيق ادلعاجلات التصميمية على التصميمات الطباعيـة وخوـوعلا إم منلجيـة ياريـة اجلشـتل
 .إضافة إم ربطلا بالعالقات التشكيلية ( التصغري والتكبري-اإلضافة-احلبف)التجرييب 

   الطباعيةىبه التصميمات  لتنفيبالطالقة يف ادللارة اليدوية   ققح. 

  ًق دلـا صتمتـا بـو مـن يقـل أد جتد الدارسة بأن الشاشة احلريريـة ىـج ازسـلوب ازيسـو لتوظيـ  ىـبه التصـميمات ياـرا
 .التفاصيل الدقيقة

 :توصيات الدراسة  أهممن 
 ادلختصني لتوجيو الدارسـات والدرسـني  ازشخاصمعامل للطباعة صرعاىا اجللات احلكومية ادلختصة  ما وضا  إجياد

 .وصوضيح النقاط ادلتعسرة  لتوجيللم

  التشكيالت التصميمية ادلختلفة وادلتجددة  إمبيئتنا احمللية غنية بالعناصر اليت صعني الفنان للدخول. 

  مــا صاويــد مكتبــة الدراســات العليــا لقســم الرتبيــة الفنيــة ، وازجنبيــةصاويــد مكتبــة الرتبيــة الفنيــة بــادلراجا اجلديــدة العربيــة
 .لفتح التعامل ما مراكا البحوث والدراسات يف ادلملكة وخارجلا

 
 
 



 -ج-

 داءـــاإله
 

ة،فكاي  ومازال  ىج الشموع ادلويئة ديكن أن صقدمو النفس البشريإم كل من سايدين بكل ما 
 ..وأصحاب العقول ادلنرية ،اليت متدين بكل طاقات اجلمال

 ..فإين ا ىدي رموز ألواين إم أمج الغالية اليت ملئ  الكون حبناهنا
 ..إم أيب الــعايم ،ن زرع ازمل بقوة صربه وإديايو م موإ

 ..اهلل ، إم من أثقلوا كاىلج بطيو صنعلم ،إم إخواين وأخوايتإم أعام ما أىداين 
 .. ازملروح  إم زوجج..وخطوات صلاحج،شاركتو إيتاج فنوين إم من افتخر مب
 ..ر معـناه وقدمو بني يديوقد   إم كل من احتـون العلم ، 

 ..و إم من دعـى يل دعـوة صـادقة عن ظـلـر الغيو
 ..صـاد إبــــداعـجاىـدي ذلـم مجـيعـاً حـ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 -د-

 الشكر والتقدير 
 

 ..ذلج وحدك يا إ إليكالثناء  ووالشكر  ، اإلجالل والعاة احلمد هلل رب ف
 ..وأيرت يل الطريق..من سخرت يل من عبادك الطيبني  يا

 ..مد هلل البي ىو داحلمٌ ــــفاحل                            
 ..واه دوام  ــــوليس دلا س أبداً       

  ، حبثج ىبا أمتم وبفول امتنايك علج 
  ..ل  ا  مدهلل البي ىو مل يـ  ــــاحل و                          

 .. ازفلام  و ـــــبعلم ال صستقل                                             
ويبينا زلمد صلى من خلق سيديا  أفولوحبق الصالة على النيب عم  بركاصك علج فالصالة والسالم على 

 ..أمجعنيلو وصحبو اهلل عليو وعلى آ
واخصــ   ،القــرا الــيت منحــيت فرصــة احلصــول علــى درجــة ادلاجســتري أمجامعــة  إمبالشــكر والعرفــان  أصوجــو
 .. ازفاضل ازعواء من قسم الرتبية الفنية مبا حيتوي  بالشكر

 ..باجودة  عبد الرمحن محاة /دكتور وعلى رأسلم مشريف القدير سعادة ال
 ..لفكره البديا وشخصو العايم وجايل االمتنانالشكر والتقدير  آيات مسىألو  أقدم

 ..فريق امحد/الدكتور  وامحد الغامدي / الدكتور :ىيئة ادلناقشة  أعواءوام 
 ،مكتبتلم اخلاصة لالطالع على  البي ملد يل الطريقبالكلية اجلـامعية  ـــياءازحقسم  إموكبلك 
 ..يتـدراس ماإمتاجللد يف  إيلوام كل من قدم ..الفكر ادلنري  باحأص إمبالشكر العميق  أصوجو وأيواً 

 ..فيلا  اإلبداعمعاين  إلخراج اي أعوام كل من 
 .. واآلخرةيف الدييا  فللم م  خال  الدعوات بالتوفيق والسداد

 
 
 
 
 
 
 
 



 -ه-

 :محتويات الدراسة 
 

 الصفحة الموضوع
         

 -ب- ةملخ  الدراس
 -ج- اإلىـــداء

 -د- الشكر والتقدير 
           

 -1- بحثخطة ال:األولالفصل 
 

 -2- ة ــــــادلقدم
 -6- ةـــحتديد ادلشكل
 -8- ةــأىداف الدراسـ
 -8- ةـــــأمهية الدراس
 -8- ةـــــحدود الدراس

 -9- جراءهتاوإ خطوات الدراسة
 -11- ة ـــمصطلحات الدراس

 
 -11- بحثأدبيات ال:الفصل الثاني

 
 -11- :الدراسات السابقة:أولا 

 -15- .دراسات مرصبطـة بدراسة الطبيعة، واستللام الفنان لتصاميم فنية متجددة:أوالً 

 



 -و-

 -17- ةدراسات مرصبطـة بدراسة القيم التصميمي ::ثايياً ثايياً 

 -19- دراسات مرصبطـة بالتجريو يف الـفـن   :ثالثاً 

 -21-  دراسات مرصبطـة بدراسة فنون الـطباعة ::رابعاً رابعاً 

 -25- احمللية  ات مرصبطـة باحلشـراتـــدراس :خامساً 

 
 -74- :اإلطار النظري:ثانياا 

 :المبحث األول
 عناصر البيئة الطبيعية والدراسات المتعلقة بها

 
-28- 

 -29- .دـيــــــــمتل

 -31- .منلو اهلل يف وجود الطبيعة

 -32- .مصطلحات يف لفظ الطبيعة

 -32- .الف التصميم ستللام بيعية كمدخل إلــالبيئة الط

 -38- .االستللام من البيئة الطبيعية بني الفــن والعلم 

 -42- .الوعج اإلدراكج زمثلة إبداعية يف البيئة الطبيعية وفق اجملال الف  العلمج 

 :المبحث الثانيالمبحث الثاني
 .التصميم والدراسات المتعلّقة بهفن 

 
-14- 

 -48-  ..دمةدمةــــــــــــــمقمق

 -49-  ..فـــــن التصميمفـــــن التصميم

 -53-  ..ر التجرييبر التجرييبــــعن الفكعن الفك

-54-  ..شتل شتل ــــعن يارية اجلعن يارية اجل
 



 -ز-

اىيم ادلتبعة يف الرسم اىيم ادلتبعة يف الرسم ادلفاىيم ازساسية يف يارية اجلشتل  اليت صنطبق ما ادلفادلفاىيم ازساسية يف يارية اجلشتل  اليت صنطبق ما ادلف
  ..لدراسة احلاليةلدراسة احلاليةوالتصميم لوالتصميم ل

-56- 

 -58-  ..ادلعاجلات التصميمية وفق الفكر التجرييب ادلنطلق من منلجية اجلشتل ادلعاجلات التصميمية وفق الفكر التجرييب ادلنطلق من منلجية اجلشتل 

  ::المبحث الثالثالمبحث الثالث
فــــــــّن الطباعةفــــــــّن الطباعة  

-59- 

 -61-..ةةــــــمـقدمــة عن فــن الطباعمـقدمــة عن فــن الطباع

 -61-..صاريخ ازسلوب الطباعج حول ازقطار ادلختلفةصاريخ ازسلوب الطباعج حول ازقطار ادلختلفة

 -69-  ..ةةــــــالطرق العامة  للفنون الطباعيالطرق العامة  للفنون الطباعي

 -76-  ..ة احلريريةة احلريريةــــالشاشالشاشفن طباعة فن طباعة 

 -79-  ..شلياات صدعم فن الطباعة بالشاشة احلريريةشلياات صدعم فن الطباعة بالشاشة احلريرية

 -81-  ..قراءة فنية زعمال طباعية بأسلوب الشاشة احلريريةقراءة فنية زعمال طباعية بأسلوب الشاشة احلريرية

 
 -53- :منهجية وإجراءات الدراسة :الفصل الثالث 

 
 -87-  امنهج الدراسة وأدواته:أولا 

 -87- أداة الدراسة

 -91- منلو الدراسة

 -67- .للدارسة الذاتيةالتجربة : ثانياا 
 -92- .متليد
 -92- .التجربة أىداف

 -94- .أدوات الطباعة بالشاشة احلريرية

 -97- .ة العـــــملـــطريق



 -ح-

 -111- .يةصتومن التصميمات الطباعية عدة خطوات لتنفيب التجربة العمل
النام البناحلية زجااء احلشرة ر حتليل إثالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة 

  .ازوم
-115- 

 -116- .التصميم الطباعج للحشرة ازوم قبل صنفيب عملية الطباعة
 -117- .سم91×سم111اللوحة الطباعية ازوم يف مقاس 

 -118- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -119- .التحليل الف  للتجربة ازوم

التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء احلشـرة الصياغات 
 .الثايية

-112- 

 -113- .التصميم الطباعج للحشرة الثايية قبل صنفيب عملية الطباعة

 -114- .سم61×سم81يف مقاس  الطباعية الثاييةاللوحة 

 -115- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -116- .الف  للتجربة الثاييةالتحليل 

الصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء احلشـرة 
 .الثالثة

-119- 

 -121- .التصميم الطباعج للحشرة الثالثة قبل صنفيب عملية الطباعة
 -121- .سم91×سم111اللوحة الطباعية الثالثة يف مقاس 

 -122- .الطباعج واللوحة الطباعيةمقاطا من التصميم 
 -123- .التحليل الف  للتجربة الثالثة

 احلشـرة الصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .الرابعة

-126- 

 -127- .التصميم الطباعج للحشرة الرابعة قبل صنفيب عملية الطباعة
 -128- .سم61×سم81مقاس اللوحة الطباعية الرابعة يف 

 -129- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية

 -131- .التحليل الف  للتجربة الرابعة



 -ط-

احلشرة الصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 . اخلامسة

-133- 

 -134- .الطباعةالتصميم الطباعج للحشرة اخلامسة قبل صنفيب عملية 
 -135- .سم61×سم81اللوحة الطباعية اخلامسة يف مقاس 

 -136- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -137- .التحليل الف  للتجربة اخلامسة

 احلشرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .السادسة

-141- 

 -141- .الطباعج للحشرة السادسة قبل صنفيب عملية الطباعةالتصميم 
 -142- .سم61×سم51اللوحة الطباعية اخلامسة يف مقاس 

 -143- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -144- .التحليل الف  للتجربة السادسة

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .السابعة

-148- 

 -149- .التصميم الطباعج للحشرة السابعة قبل صنفيب عملية الطباعة
 -151- .سم61×سم51اللوحة الطباعية السابعة يف مقاس 

 -151- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -152- .التحليل الف  للتجربة السابعة

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .واحلشرة التاسعة الثامنة

-156- 

 -158- .قبل صنفيب عملية الطباعة واحلشرة التاسعة التصميم الطباعج للحشرة الثامنة
 -159- .سم91×سم111اللوحة الطباعية الثامنة يف مقاس 

 -161- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -152- .التحليل الف  للتجربة الثامنة

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .ةالعاشر 

-163- 



 -ي-

 -164- .قبل صنفيب عملية الطباعة العاشرةالتصميم الطباعج للحشرة 
 -165- .سم61×سم81اللوحة الطباعية التاسعة يف مقاس 

 -166- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -167- .التحليل الف  للتجربة التاسعة

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .عشرة احلادية

-171- 

 -171- .قبل صنفيب عملية الطباعة احلادية عشرةالتصميم الطباعج للحشرة 
 -172- .سم61×سم51يف مقاس  اللوحة الطباعية العاشرة

 -173- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -174- .ةالتحليل الف  للتجربة العاشر 

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .الثايية عشرة

-176- 

 -177- .قبل صنفيب عملية الطباعة ثايية عشرةالتصميم الطباعج للحشرة ال
 -178- .سم91×سم111يف مقاس  حلادية عشرةاللوحة الطباعية ا

 -189- .الطباعيةمقاطا من التصميم الطباعج واللوحة 
 -181- .التحليل الف  للتجربة احلادية عشرة

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .الثالثة عشر والرابعة عشر

-183- 

 -184- .التصميم الطباعج للحشرصني الثالثة عشر والرابعة عشر قبل صنفيب عملية الطباعة
 -185- .سم91×سم111يف مقاس  لثايية عشرةاللوحة الطباعية ا

 -186- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -187- .التحليل الف  للتجربة الثايية عشر

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .اخلامسة عشر والسادسة عشر

-191- 

التصــــميم الطبــــاعج للحشــــرصني اخلامســــة عشــــر والسادســــة عشــــر قبــــل صنفيــــب عمليــــة 
 .الطباعة

-191- 



 -ك-

 -192- .سم61×سم81يف مقاس  ثالثة عشراللوحة الطباعية ال
 -193- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية

 -194- .عشر ثالثةالتحليل الف  للتجربة ال
 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 

 .السابعة عشر
-197- 

 -198- .التصميم الطباعج للحشرة السابعة عشر قبل صنفيب عملية الطباعة
 -199- .سم61×سم81يف مقاس  رابعة عشراللوحة الطباعية ال

 -211- .الطباعيةمقاطا من التصميم الطباعج واللوحة 
 -211- .الرابعة عشر التحليل الف  للتجربة

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .الثامنة عشر

-214- 

 -215- .عشر قبل صنفيب عملية الطباعة للحشرة الثامنةالتصميم الطباعج 
 -216- .سم61×سم51يف مقاس  اخلامسة عشراللوحة الطباعية 

 -217- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -218- .ة عشرامسالتحليل الف  للتجربة اخل

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .التاسعة عشر

-211- 

 -212- .قبل صنفيب عملية الطباعة ازولالتصميم الطباعج 
 -213- .سم61×سم81مقاس  وم للحشرة التاسعة عشراللوحة الطباعية از

 -214- .ازوم واللوحة الطباعية ازول مقاطا من التصميم الطباعج
 -215- .عشر سادسةالتحليل الف  للتجربة ال

 -216- .التصميم الطباعج الثاين قبل صنفيب عملية الطباعة
 -217- .سم61×سم51اللوحة الطباعية الثايية للحشرة التاسعة عشر مقاس 

 -218- .مقاطا من التصميم الطباعج الثاين واللوحة الطباعية الثايية
 -219- .التحليل الف  للتجربة السابعة عشر



 -ل-

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .نالعشري

-222- 

 -223- .ن قبل صنفيب عملية الطباعةالتصميم الطباعج للحشرة العشري
 -224- .سم91×سم111مقاس الثامنة عشر اللوحة الطباعية 

 -225- .مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة الطباعية
 -226- .عشر ثامنةالتحليل الف  للتجربة ال

 احلشـرةالصياغات التشكيلية من صصميمات الدارسة إثر حتليل النام البناحلية زجااء 
 .اإلحدا والعشرين

-229- 

 -231- .التصميم الطباعج للحشرة اإلحدا والعشرين قبل صنفيب عملية الطباعة
 -231- .سم61×سم81اللوحة الطباعية  الثامنة عشر مقاس 
 -232- .الطباعية مقاطا من التصميم الطباعج واللوحة
 -233- .التحليل الف  للتجربة التاسعة عشر

 -233- .اخلــــامتة

  
 -712- :النتائج تحليل وتفسير : الفصل الرابع 

 -235- .حتليل وصفسري النتاحلو

 -235- .ؤال ازولـإجابة الس

 -236- .ل الثايناؤ ـإجابة الس

 -236- .ؤال الثالثـإجابة الس

 -237- .اـالرابإجابة السؤال 

 -237- .إجابة السؤال اخلامس

 -238- .يتاحلو التجربة الباصية

 
 



 -م-

 -716-  :النتائج والتوصيات والمقترحات:  خامسالفصل ال
 -241- .النتاحلو

 -241- .التوصيات

 -241- .اتـادلقرتح

 -242- .اـثب  بادلراج

 
 :فهرس ألداة الدراسة

 
 رقم الصفحة انـــــالبي الرقم
 -113- .استمارة ادلالحاة للحشرة ازوم من رلموعة احلشرات الغري رلنحة 1
 -111- .استمارة ادلالحاة للحشرة الثايية من رلموعة احلشرات الغري رلنحة 2
 -117-  .استمارة ادلالحاة للحشرة الثالثة من طويئفة احلشرات اجملنحة 3
 -124- .استمارة ادلالحاة للحشرة الرابعة من طويئفة احلشرات اجملنحة  4
 -131- .استمارة ادلالحاة للحشرة اخلامسة من طويئفة احلشرات اجملنحة  5
 -138- .استمارة ادلالحاة للحشرة السادسة من طويئفة احلشرات اجملنحة 6
 -145- .استمارة ادلالحاة للحشرة السابعة من رلموعة احلشرات اجملنحة  7
اســـتمارة ادلالحاـــة للحشـــرة الثامنـــة والتاســـعة مـــن رلموعـــة احلشـــرات  8

 .اجملنحة 
-153- 

 -162-  .استمارة ادلالحاة للحشرة العاشرة  من رلموعة احلشرات رلنحة 9
اســــتمارة ادلالحاــــة للحشــــرة احلــــادي عشــــرة مــــن رلموعــــة احلشــــرات  11

 .رلنحة 
-168- 

استمارة ادلالحاة للحشرة الثـاين عشـرة مـن رلموعـة احلشـرات رلنحـة  11
. 

-175- 

اســـتمارة ادلالحاـــة للحشـــرة الثالثـــة عشـــر واحلشـــرة الرابعـــة عشـــر مـــن  12
 .رلموعة احلشرات اجملنحة 

-181- 



 -ن-

للحشــرة اخلامســة  عشــر واحلشــرة السادســة عشــر اســتمارة ادلالحاــة  13
 .ومها رلموعة من احلشرات رلنحة

-188- 

اســــتمارة ادلالحاــــة للحشــــرة الســــابعة عشــــر مــــن رلموعــــة احلشــــرات  14
 .رلنحة 

-195-

ـــــة عشـــــر مـــــن رلموعـــــة احلشـــــرات  15 اســـــتمارة ادلالحاـــــة للحشـــــرة الثامن
  .رلنحة

-212- 

عشــــر مــــن رلموعــــة احلشــــرات اســــتمارة ادلالحاــــة للحشــــرة التاســــعة  16
  .رلنحة

-219- 

 -221- .استمارة ادلالحاة للحشرة العشرين من رلموعة احلشرات رلنحة  17
استمارة ادلالحاة للحشرة اإلحدا والعشـرون مـن رلموعـة احلشـرات  18

 .رلنحة 
-227- 

 
 
 
 
 
 :واألشكال فهرس الصور

 رقم الصفحة البيــــان الرقم

 -44- .لشرحية من بلورة الثلو منار رللري:(1)شكل  1

 -44- ( .الكروموسومات)إيقاع الوحدات الوراثية  :(2)شكل  2

 -45- .اط اإليقاعية زوراق الشجرـــــازمن:( 3)شكل  3

 -46- .صصميمات ذات قيم مجالية دلرجان زىر البحر (:4)شكل  4

صكوينــــــات صصــــــميمية مـــــــن عوامــــــل التعريــــــة البحريـــــــة (: 5)شــــــكل  5
 .والصحراوية 

-46- 



 -س-

 -53- .بأسلوب القوالو للفنان سامر الطباععمل جرافيكج (: 6)شكل 6

 -54- .لوحة صشكيلية للفنان بي  مندريان(: 7)شكل 7
ــــة اإلســــالمية للعصــــر الفــــاطمج : (8)شــــكل  8 مــــن مطبوعــــات الدول

 .م12القرن 
-63- 

مــــن مطبوعــــات الدولــــة اإلســــالمية والعصــــر ادلملــــوكج : (9)شــــكل  9
 م14القرن 

-63- 

من مطبوعات الدولـة اإلسـالمية للعصـر ادلملـوكج  (11)شكل رقم  11
 .م14القرن

-64- 

من مطبوعات الدولـة اإلسـالمية للعصـر ادلملـوكج  (11)شكل رقم  11
 .م14القرن

-64- 

 -65- .لوحة صشكيلية للفنان كاصسوشيكا ىوكوساا(:12)شكل  12

 -66- .أيدو ىريوشيغولوحة صشكيلية للفنان  (:13)شكل  13

 -67- .بيكاسو بابلو لوحة صشكيلية للفنان (:14)شكل  14

 -68- .دور ألربخي  لوحة جرافيكية للفنان(: 15)شكل  15

 -68- .فان رين رمرباي  لوحة جرافيكية للفنان (:16)شكل  16

عمــــــل جرافيكــــــج عــــــن طريــــــق العــــــال عــــــن النحــــــاس (:17)شــــــكل 17
 .وصعريولا للحمض

-72- 

 -73- .خطوات لشرح الطباعة بالقوالو اخلشبية (:18)شكل 18

 -73- .ةـــخطوات لشرح الطباعة احلجري(: 19)شكل  19

 -74-  قالو الينو قبل احلفر(:21)شكل  21

 
21 

صصميم طباعج لقالـو الينـو زلفـور بتقنـيت البـارز :( 1-21)شكل 
 .والغاحلر من عمل الدارسة

 .طباعة القالو على العجينة الباردة  :(2-21)شكل

-74- 

 -74- .والو الالينوــــعمل طباعج بالق: (22)شكل  22

 -76- ليمـعبد احل سعيد علىلوحة جرافيكج للفنان  :(23)شكل  23



 -ع-

 -79- و حسنيـــلوحة جرافيكج الفنان زلمد ط :(24)شكل  24

 -81- .ايدري وارىوللوحة جرافيكية للفنان  :(25)شكل  25

 -82-     .إيفا بيتاصشريجرافيكية للفنايو لوحة  (:26)شكل  26

 -82- .فيكتور فازاريلج  لوحة جرافيكية للفنان (:27)شكل  27

 -83- ىنري ماصيسلوحة جرافيكية للفنان  (:28)شكل  28

 -84- لوحة جرافيكية للفناية كويك كوزاكج (:29)شكل  29

 -84- د اآلغاـــللفنان ولي لوحة جرافيكية (:31)شكل  31

 -85- لوحة جرافيكية للفنان خسرو حسن زاده (:31)شكل  31

 -94- .ة الشبلويةـامات لتثبي  حركـــدع :(32)شكل  32

 -95- .اطر خشبية سلتلفة ادلقاسات ومشدودة باحلرير(: 33)شكل  33

 -95- .أحبار السيلك سكرين (:34)شكل  34

 -95- .احلساسةادلادة (:35)شكل  35

 -96- .قاشطة الطباعة(: 36)شكل  36

 -96- .الصندوق الووحلج(:37)شكل 37

 .بداية وضعية ادلادة احلساسة من وجو الشاشة(:1-38)شكل  38
   .ةــمسح ادلادة احلساسة من خل  الشاش (:2-38)شكل 

-98- 

 -98- عاتـــشبلويو هبا التصميم ما عدة طب(: 39)شكل 39

 .جتليا وضا الشبلوية على السطح الطباعج :(أ-41)شكل  41
 .ميمـــــسحو اللون على التص :(ب-41)شكل 
 .شرح طريقة الطباعة بالشاشة احلريرية :(ج-41)شكل
 .شرح طريقة الطباعة بالشاشة احلريرية :(د-63)شكل 

-99- 

 -111- .الطباعة بالشاشة احلريرية (:41)شكل  41

 -111- .الطباعة بالشاشة احلريريةطريقة  (:42)شكل  42



 -ف-

 -113- حشرة ذات البيو القافا(: 43)شكل  43

 -111- حشرة السمك الفوج:(44)شكل  44

 -117- .حشرة ذبابة مايو :(45)شكل  45

 -124- .الرعاش الكبري ،الرعاش الصغري :(46)شكل  46

 -131- .حشرة فرس النيب ازخور(: 47)شكل  47

 -138- .اجلراد الصحراوي أو الرحال حشرة(48)شكل  48

 -146- .حشرة النمل ازبيض ( 49)شكل  49

 -154- .ازيفاقوحشرة غازالت  العجوز برهإحشرة (51)شكل  51

 -162- .حشرة قمل الكتو و القل ( 51)شكل  51

 -168- حشرة ثربس البصل(52)شكل  52

 -175- .حشرة البق النيلج العمالق(53)شكل  53

 -181- .حشرة ادلن وحشرة السيكادا(54)شكل  54

 -188- .حشرة أسد ادلن وحشرة أسد النمل(55)شكل  55

 -195- .حشرة خنفساء الدقيق ادلتشاهبة( 56)ل شك 56

 -212- .زيبور احلنطة ادلنشاريحشرة ( 57)ل شك 57

 -219- .حشرة فراشة دودة القطن الصغرا( 58)ل شك 58

 -221-  .برغوث اإليسانحشرة ( 59)شكل  59

 -226- .حشرة الببابة ادلنالية(61)شكل  61

 
 
 
 
 



 -ص-

 :فهرس الجداول
 رقم الصفحة البيــــــان الرقم 

من  استمارة ادلالحاة وىج أداة الدراسة احلالية(:1)جدول  1
 .صصميم الدارسة

-87- 

جدول القاحلمة ادلختارة من جدول الفوية احلشرية (:2)جدول  7
 .للتجربة الباصية السعودية العربيةللمملكة 

-89- 

 -114- .ذات البيو القافا حشرةسم جلازجااء البناحلية :(3)جدول  1

 -111- .السمك الفوج حشرةسم جلازجااء البناحلية :(4)جدول  1

 -118- .ذبابة مايو حشرةازجااء البناحلية جلسم  :(5)جدول  2

 -125- .زجسام حشرة الرعاشاتازجااء البناحلية (6)جدول  3

 -132- .ازجااء البناحلية جلسم حشرة فرس النيب(7)جدول  4

 -139- .اجلراد الصحراوي شرةجلسم حازجااء البناحلية (8)جدول  5

 -147- .النمل ازبيض  حشرةجلسم ازجااء البناحلية (9)جدول  6

 حشرة إبرة العجوز و حشرةسم جلازجااء البناحلية (11)جدول  11
 .غازالت ازيفاق 

-157- 

 -163- .قمل الكتو والقل  حشرةسم جلازجااء البناحلية (11)جدول  11

 -169- .صربس البصل  حشرةسم ازجااء البناحلية جل(12)جدول  17

 -157- .البق النيلج العمالق حشرةسم ازجااء البناحلية جل(13)جدول  11

 -163- ادلن وحشرة السكايدا حشرةسم ازجااء البناحلية جل(14)جدول  11

 -169- .ثربس البصل شرةسم حازجااء البناحلية جل(15)جدول  12

خنفساء الدقيق  حشرةسم ازجااء البناحلية جل(16)جدول  13
 .ادلتشاهبة

-176- 

 -182- زيبور احلنطة ادلنشاري حشرةسم ازجااء البناحلية جل(17)جدول  14



 -ق-

فراشة دودة القطن  حشرةسم البناحلية جلازجااء (18)جدول  15
 .الصغرا

-191- 

 -211-  .حشرة برغوث اإليسانازجااء البناحلية جلسم (19)جدول  16

 -218- .الببابة ادلناليةحشرة ازجااء البناحلية جلسم (21)جدول  71

 :فهرس الرسوم التوضيحية
 الصفحة البيــــــان الرقم 

 -69- استعراض الطرق الطباعية 1
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